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HATÁROZAT

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság, mint engedélyező hatóság Dr. Szakál Pál, a C-komplex műtrágya
termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt benyújtott
kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt
az alábbi feltételek mellett adja ki:
1. A készítmény kereskedelmi neve: C-komplex műtrágya termékcsalád
2. A készítmény típusa: szerves anyagokkal és talajjavító anyagokkal dúsított műtrágya
3. Gyártó: Dr. Szakál Pál
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
statisztikai számjel: 47154070-2-28
4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Dr. Szakál Pál
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
statisztikai számjel: 47154070-2-28
5. Kérelmező: Dr. Szakál Pál
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
statisztikai számjel: 47154070-2-28
6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok: műtrágyák, vinasz, szintetizált zeolit, komplexképző szénhidrát, komplexképző tejsav, víz
Előírt minőségi feltételek
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küllem: összetételtől függő színű és illatú folyadék
Paraméter
pH (eredeti oldatban)
szárazanyag tartalom (m/m%)
sűrűség (kg/dm3)
N tartalom (m/m%) sz.a.
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.
K2O tartalom (m/m%) sz.a.
Ca tartalom (m/m%) sz.a.
Mg tartalom (m/m%) sz.a.
S tartalom (m/m%) sz.a.
B tartalom (m/m%) sz.a.
Co tartalom (m/m%) sz.a.
Cu tartalom (m/m%) sz.a.
Fe tartalom (m/m%) sz.a.
Mn tartalom (m/m%) sz.a.
Mo tartalom (m/m%) sz.a.
Zn tartalom (m/m%) sz.a.
As tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Cd tartalom (mg/kgP2O5) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Cr tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Hg tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Ni tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Pb tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l
Se tartalom (mg/kg) sz.a. ill.
20 m/m% szárazanyag tartalom alatt mg/l

érték

legfeljebb

3,5-8,5
5,0
1,2
0-14,0
0-5,0
0-7,0
0-2,5
0-2,5
0-10,0
0-0,25
0-0,2
0-10,0
0-1,0
0-0,2
0-0,2
0-10,0
10,0

legfeljebb

20,0

legfeljebb

100,0

legfeljebb

1,0

legfeljebb

50,0

legfeljebb

100,0

legfeljebb

5,0

legalább

2

megengedett
eltérés
± 0,1
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Megengedett eltérések
Makroelemek

Tolerancia (m/m% )

NPK műtrágyák
- összes hatóanyagra vonatkoztatva
- N-re vonatkoztatva
- P2O5- re vonatkoztatva
- K2O-ra vonatkoztatva
NP műtrágyák
- összes hatóanyagra vonatkoztatva
- N-re vonatkoztatva
- P2O5- re vonatkoztatva
NK műtrágyák
- összes hatóanyagra vonatkoztatva
- N-re vonatkoztatva
- K2O-ra vonatkoztatva
PK műtrágyák
- összes hatóanyagra vonatkoztatva
- P2O5- re vonatkoztatva
- K2O-ra vonatkoztatva

-1,9
-1,1 N
-1,1 P2O5
-1,1 K2O
-1,5
-1,1 N
-1,1 P2O5
-1,5
-1,1 N
-1,1 K2O
-1,5
-1,1 P2O5
-1,1 K2O

Mezoelemek

Tolerancia (m/m%)*

Kalcium
- 0,64 Ca
- Kalcium-oxid
- 0,9 CaO
Magnézium
- 0,55 Mg
- Magnézium-oxid
- 0,9 MgO
Kén
- 0,36 S
- Kén-trioxid
- 0,9 SO3
*A tolerancia a deklarált érték egynegyede, de legfeljebb 0,9 %
Mikroelem tartalom (m/m%)
2 tömegszázalék felett
2 tömegszázalék alatt

Tolerancia (m/m% )
± 0,4
a feltüntetett tartalom -20 %-a

7. Felhasználható:
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra levéltrágyázására 4-20 l/ha mennyiségben,
legfeljebb 0,2 %-os töménységben, talajtrágyázására 5-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha
vízzel kipermetezve, magkezelésére 2-4 liter készítmény/10 liter víz/1 tonna vetőmag
mennyiségben, szaktanácsadás szerint.
8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok
8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles
8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -
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8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
S 13
S 36/37/39

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
8.5. Munkaegészségügyi előírások:
Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását,
belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak
gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani
8.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg.
8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:
Helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.
9. Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos!
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az
illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az állóés folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi
osztály
11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság
11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 1-10-20-1000 literes műanyag edényzet
11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
11.3. Tárolási körülmények: napfénytől védett, száraz, fedett, hűvös helyen
11.4. Eltarthatóság ideje: 2 év
12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520
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13. Egyéb előírások: A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok
magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból
káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.
14. Az engedély érvényessége: 2018. március 17.
Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi
Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre
hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500.- Ft, a
feleket a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás
felfüggesztése kérhető.
INDOKOLÁS
Dr. Szakál Pál ügyfél, 2007. november 12-én a C-komplex műtrágya termékcsalád
forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az
ügyfél a kérelemhez mellékelte a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a
továbbiakban Ntv.) 37. §-a és a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban
R.) I. és II. melléklete szerint előírt dokumentációkat.
Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-án, az Ntv. 37-38. §-án, továbbá az
ennek végrehajtására kiadott R. 3-7. §-ain, valamint a növényvédelmi igazgatás szervezetéről
szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-án alapul.
Határozatomat az Ntv. 37 § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörömben hoztam.
Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban
résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:
Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-409/2007 OTH számú szakhatósági
állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 8., 10. és 11. 2. pontja, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6596/2/2007
OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének
9. és 11. 2. pontja tartalmazza.
Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.2. pontján alapul.
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A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és illeték mértékéről, illetve az illetékfeljegyzési
jogról a Ket. 109.§ és 110.§ (1) bekezdés, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (3) bekezdése és a 62.§ (1)h) pontja alapján
rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2008. március 17.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
Kapja:
1.
2.
3.
4.

Ügyfél
Szakhatóság - OTH
Szakhatóság - OKTVF
Irattár

6

