
Tisztelt Partnerünk! 

 

Bizonyára tudomása van róla és erről honlapunkon is tájékozódhatott, hogy 2021.02.01-én hatályba 

lépett az Európa Palament és Tanács robbanóanyag prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 2019/1148 sz. rendelete. A rendelet célja azon termékek nyomon követése, melyek 

terrorcselekmények elkövetésére alkalmas, házi készítésű robbanóanyagok gyártáshoz 

felhasználhatóak. 

A Novochem Kft. által forgalmazott műtrágya féleségek között találhatóak olyan termékek, melyek a 

hivatkozott rendelettel érintett, úgynevezett korlátozott robbanóanyag prekurzorként vagy bejelentendő 

robbanóanyag prekurzorként szerepelnek. A Rendelet előírásai szerint, az I. illetve II. mellékletében 

megjelölt anyagként úgy értendők, hogy magukban foglalják azt a keveréket vagy egyéb anyagot is, 

amelyikben az az anyag jelen van, a kivételek megjelölésével.  

A nevesített termékek megvásárlásának előírt feltétele, egy olyan „vásárlói nyilatkozat” kitöltése 

és leadása forgalmazónál, mely a vásárló kötelezettsége.  

Kérjük tisztelt partnereinket, hogy levelünk mellékleteként csatolt nyilatkozatot ezért kitöltve, 

minél előbb szkennelve, és eredeti aláírással ellátva számunkra visszaküldeni szíveskedjenek! 

(email: …………………………………., postacím: …………………………………………………………..) 

A nyilatkozatok kitöltését és számunkra történő visszajuttatását azért kérjük, mert ezek hiányában az 

érintett műtrágyák nem lesznek kiszolgálhatóak. 

Honlapunkon (www.novochem.hu) a feladatokkal és egyes áruféleségekkel kapcsolatos előírások 

megtalálhatók a következő elérési útvonalon: partnereinknek → letölthető dokumentumok → tájékoztató 

robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról.       

  

- az érintett, társaságunk által forgalmazott termékkör, 

- a rendelet végrehajtására hivatott Budapest Főváros Kormányhivatal közleménye és ezen belül 

a hivatkozott rendelet valamint 

- a vásárlói nyilatkozat 

 

Budapest, 2021. február 01. 

 

    

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novochem.hu/


 

ÉRINTETT TERMÉKEK KÖRE 

 

 

34 %-os AMMÓNIUM MŰTRÁGYÁK 

AMMÓNIUM-NITRÁT nitrogén műtrágya   ( 34 %-os Genezis  10 kg ) 

AMMÓNIUM-NITRÁT nitrogén műtrágya   ( 34 %-os Genezis    5 kg ) 

AMMÓNIUM-NITRÁT nitrogén műtrágya   ( 34 %-os Linz       600 kg ) 

 

27 %-os MŰTRÁGYÁK ( PÉTISÓ, MÉSZAMMON-SALÉTROM) 

MAS Dusló 27 %-os nitrogén műtrágya     ( 1000 kg BB) 

MAS Dusló 27 %-os nitrogén műtrágya     (      25 kg ) 

PÉTISÓ 27-os nitrogén műtrágya Genezis  (     25 kg ) 

PÉTISÓ 27-os nitrogén műtrágya Genezis  (    700 kg BB ) 

PÉTISÓ 27-os nitrogén műtrágya Genezis  (     10 kg ) 

PÉTISÓ 27-os nitrogén műtrágya Genezis  (        5 kg ) 

 

KEVERT, KOPLEX MŰTÁGYÁK 

COMPO Easygreen  mini 21 (2-05-10+3 MgO+TE) ( 25kg ) 

COMPO NovaTec N-Max 24-5-5  (+ 2MgO+55)+TE ) ( 25kg ) 

 

 

 
 


