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HATÁROZAT

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság, mint engedélyező hatóság a Humix Kereskedelmi KFT, a Humix
Universal lombtrágya 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: Humix Universal lombtrágya
2. A készítmény típusa: huminsavval dúsított összetett oldatműtrágya
3. Gyártó: Humix Kereskedelmi KFT
2801 Tatabánya II, Fürdő u. 55.
statisztikai számjel: 11192712-2415-113-11
4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Humix Kereskedelmi KFT
2801 Tatabánya II, Fürdő u. 55.
statisztikai számjel: 11192712-2415-113-11
5. Kérelmező Humix Kereskedelmi KFT
2801 Tatabánya II, Fürdő u. 55.
statisztikai számjel: 11192712-2415-113-11
6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok: műtrágya, huminsav
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Előírt minőségi feltételek
küllem: sötétbarna színű, szagtalan folyadék
paraméter

érték

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)
sűrűség (kg/dm3)
kristályosodási pont (oC)
szárazanyag tartalom (m/m%)
huminsav tartalom (m/v%)
K2O tartalom (m/v%)
Ca tartalom (m/v%)
B tartalom (m/v%)
Cu tartalom (m/v%)
Fe tartalom (m/v%)
Mn tartalom (m/v%)
Zn tartalom (m/v%)
As tartalom (mg/l)
Cd tartalom (mg/l)
Co tartalom (mg/l)
Cr tartalom (mg/l)
Hg tartalom (mg/l).
Ni tartalom (mg/l).
Pb tartalom (mg/l)
Se tartalom (mg/l)

13,0
1,05
0
7,0
4,0
2,0
0,2
0,008
0,03
0,02
0,007
0,03
10,0
2,0
50,0
100,0
1,0
50,0
100,0
5,0

legalább
legalább

legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb

megengedett
eltérés
± 0,5
± 0,1

- 0,4
- 0,05
± 0,0016
± 0,006
± 0,004
± 0,0014
± 0,006

7. Felhasználható:
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra levéltrágyázására:
- szántóföldi növényekben 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a
tenyészidőszak alatt 1-3 alkalommal,
- kertészeti növényekben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, a
tenyészidőszak alatt 3-5 alkalommal.
Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!
8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok
8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles
8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:
R 21
R 22
R 36

Bőrrel érintkezve ártalmas
Lenyelve ártalmas
Szemizgató hatású
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8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S 25
Kerülni kell a szembejutást.
S 26
Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 37/39
Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
8.5. Munkaegészségügyi előírások:
Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását,
belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével
alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.
8.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg/arcvédő, védőlábbeli
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 csomagolóburkolatát
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával 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: 1-5-60 literes műanyag flakon illetve kanna
11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 4.,5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja,
valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.
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11.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, napfénytől védett helyen, 0 és 30oC közötti
hőmérsékleten
11.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év
12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590
13. Egyéb előírások: 14. Az engedély érvényessége: 2018. július 31.
Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály vezetőjéhez címzett, de az
elsőfokú engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett fellebbezésnek van helye, melyet a
fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.forintja után 400.- forint, de legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- forint illetékbélyeggel
kell ellátni.
A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
INDOKOLÁS
A Humix Kereskedelmi KFT ügyfél, a Humix Universal lombtrágya 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 8/2001 (I. 28.) FVM rendelet I. és II. melléklete szerint előírt dokumentációkat.
Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban
résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:
Az ügyben eljáró Országos Kémiai Biztonsági Intézet 51-442/2006 OKBI számú, az Országos
Környezetegészségügyi Intézet135/2006 OKI számú és az Országos Élelmezésegészségügyi
és Táplálkoztástudományi Intézet 2103/2006 OÉTI számú szakhatósági állásfoglalásának
előírásait jelen határozat rendelkező részének 8., 10. és 11. 2. pontja, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/4290/2/2006 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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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, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006 (XII. 23.) Korm. Rendelet 7.§ (2) bekezdése, a
45.§ (2) bekezdése, a 46.§ (2) bekezdése és a termésnövelő anyagok engedélyezéséről,
tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006 (V.18) FVM rendelet 3. § (1)
bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam.
A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról
a Ket. 98-99. §-a, továbbá a 101. § (1) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2008. július 31.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
Kapja:
1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irattár
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