EK műtrágya bejelentéshez szükséges információk.
Bizonyos műtrágyák külön engedélyezési eljárás nélkül EK-műtrágyaként forgalomba
hozhatóak, amennyiben besorolhatóak a műtrágyákról szóló Európai Parlament és a Tanács
2003/2003/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) előírásai szerinti EK műtrágya
típusok közé.
Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről
szóló 37/2006. (V. 18) FVM rendelet (a továbbiakban: 37/2006. FVM rendelet) alapján, a
Magyarországon forgalomba hozni kívánt EK-műtrágyákat a szükséges megfelelőségellenőrzések elvégzése érdekében minden évben az első forgalomba hozatal megkezdése
előtt 30 nappal be kell jelenteni a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóságán (továbbiakban: Nébih NTAI).
A bejelentést a gyártónak, illetve nem Magyarországon történő előállítás esetén kizárólag
az első magyarországi forgalomba hozónak kell megtenni a kereskedelmi név, a pontos
összetétel, az EK-műtrágya típusa valamint a gyártó feltüntetésével. Abban az esetben, ha a
bejelentett termék már előzőleg jóváhagyásra került és a kereskedelmi nevében valamint az
összetételében változás nem történt, elegendő a kereskedelmi nevének és az igazolás
iktatószámának megadása.
A Nébih NTAI, amennyiben a műtrágya valóban megfelel az EK rendelet
követelményeinek, nyilvántartásba veszi a bejelentett műtrágya forgalomba hozatalának
tényét, és egy levélben értesítést küld a bejelentő részére. A bejelentett műtrágyák listája a
Nébih portálra feltöltésre kerül.
Amennyiben egy, a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali
és felhasználási engedéllyel rendelkező műtrágya megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó
előírásoknak, és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a
forgalmazás megkezdése előtt ezt szintén be kell jelentenie a Nébih-nek. A bejelentés
benyújtásától számított 30 napon belül a Nébih a termésnövelő anyagok engedélyezésére
vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt visszavonja.
A megváltozott tartalmú és új EK- műtrágyák forgalmazását év közben is be lehet jelenteni.
Az igazolások minden esetben az adott év december 31-ig érvényesek.
Az eljárás díjmentes, a kérelmet az alábbi melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani
Amennyiben bármely kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken lehet felvenni a
kapcsolatot az ügyintézővel:
Hefler József
talajvédelmi felügyelő
telefon: +36-1/309-1053
e-mail: heflerj@nebih.gov.hu
Sztupár Zsuzsanna
talajvédelmi felügyelő
telefon: +36-1/309-1053
e-mail: sztuparzs@nebih.gov.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Postacím: 1537 Budapest, Pf. 407.

Melléklet EK-műtrágya bejelentéshez benyújtandó kérelem adatkövetelménye

Bejelentő adatai:
Cégnév:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Bejelenteni kívánt műtrágya adatai:
Műtrágya neve:
Gyártója:
Tápelem összetétele tömegszázalékban (m/m%):
2003/2003 EK rendelet szerinti műtrágya típusa (I. melléklet):

