3. számú melléklet:

Szükséghelyzeti felhasználási engedély kérelem Magyarországon engedéllyel nem
rendelkező növényvédő szerre vagy nem engedélyezett hatóanyagú készítményre
(1107/2009 EK rendelet 53 cikk „Növényvédelmi szükséghelyzetek”)
A kérelem tárgya

Kérelmező ( megbízottja) neve,
lakcíme/székhelye,
telefonszáma, faxszáma, e-mail
címe

Az alkalmazást megalapozó
közérdek, növényvédelmi
helyzet

Kérelmező (megbízottja)
növényvédelmi végzettsége
(engedély száma)
Kultúra megnevezése
Károsító megnevezése
Növényvédő szer, hatóanyag
megnevezése
Felhasználási (dózis, kg/ha,
l/ha, szükséges permetlé l/ha)
Felhasználás helye és település
neve, területe (hrsz., tábla jele,
mérete, ha, m2)
Felhasználás tervezett ideje
Kijuttatás, alkalmazás módja
(légi, földi, csávázás,
talajfertőtlenítés, stb.)
Kezelt termék forgalmazása és
felhasználási célja
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Toxikológiai adatok
Akut oral LD50
Hím patkány
Nőstény patkány
Akut dermális LD50 (patkány)
Akut inhalációs LD50 (patkány)
Szem irritáció (nyúl)
Bőr irritáció (nyúl)
Bőr érzékenység
Mutagenitás

mg/kg

mg/kg
mg/kg

Ökotoxikológiai adatok
Ponty LC50 (96 h)
Szivárványos pisztráng LC50
(96 h)
Daphnia magna EC50 (48 h)
Alga növekedés gátlás EC50
(72 h)
Méhtoxicitási adatok
Akut orális LD50
Akut kontakt LD50

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µl/méh
µl/méh

Növényvédő szer viselkedése a környezetben
Talaj degradáció DT50
Talaj adszorpció

nap
Koc:

Szermaradék adatok
kultúra

javasolt várakozás idő ( nap)

javasolt megengedett
szermaradék határérték (mg/kg)

Munkavédelmi adatok
Javasolt munkavédelmi
eszközök
Javasolt munkaegészségügyi
várakozási idő
Javasolt elsősegély nyújtási
eljárás

nap
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Egyéb információk
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Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom, hogy Magyarországon engedéllyel még nem rendelkező növényvédő szer
120 napos szükséghelyzeti felhasználási engedélyéhez a kérelme iránti ügyében a NÉBIH Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145., telefon: 06 (1)
309-1000 Fax:2462960 hoz határozatot.
A növényvédelmi igazgatási, szolgáltatási díj 150.000 Ft.
Az eljárási díjat az ügyfél az eljárás kezdeményezésekor – kérelem előterjesztésekor vagy számla
ellenében köteles megfizetni.
Ha több ügyfél ügyében indul egy államigazgatási eljárás, az ennek megindítását kérő ügyfelek
egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért.
Az első fokú államigazgatási eljárásban az egy beadványban előterjesztett több kérelem esetében az
illetéket, díjat csak egyszer kell megfizetni.
Ha egy beadványban terjesztenek elő olyan kérelmeket, amelyek elbírálása az államigazgatási szerv
különböző hatásköreit érintik, az eljárási illetéket, díjat úgy kell megfizetni, mintha külön-külön
kérelmet terjesztettek volna elő.
Ha az eljárásban több ügyfél vesz részt és az eljárás jellege kizárja azt, hogy az egyes ügyfelekkel
szemben különböző határozat keletkezzen, csak annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi abban az
esetben járna, ha az eljárás csak egy ügyfél ügyében folyna. Ellenkező esetben annyi illetéket, díjat
kell fizetni, mint amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás folyna.
A hiánypótlás végett visszaadott beadvány újbóli benyújtása esetén az illetéket még egyszer nem kell
megfizetni.
Alulírott, a kérelem nyomtatvány adatlap és a
tájékoztató (3 oldal) egy példányát a mai napon
átvettem.
..........................………….....
ügyfél
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