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Carbokalk cukorgyári mésziszap
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

HATÁROZAT
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a Hús-Állat
Import-Export KFT ügyfél (9471 Vassurány, Perec Major) a Carbokalk cukorgyári
mésziszap 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: Carbokalk cukorgyári mésziszap
2. A készítmény típusa: talajjavító anyag
3. Gyártó: AGRANA Zucker GmbH, Werk Leopoldsdorf
A-2285 Leopoldsdorf, Bahnstrasse 104.
Ausztria
4. Engedély birtokosa: Hús-Állat Import-Export KFT
9741 Vassurány, Perec major
statisztikai számjel: 113078995- 5110-113-18
5. Kérelmező: Hús-Állat Import-Export KFT
9741 Vassurány, Perec major
statisztikai számjel: 113078995- 5110-113-18
6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok: cukorgyári mésziszap
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Előírt minőségi feltételek
küllem: világosbarna színű, nem jellemző szagú, szilárd halmazállapotú anyag
Paraméter

Érték

nedvesség tartalom (m/m%)
összes karbonát tartalom CaCO -ban
3
kifejezve (m/m%) sz.a.
As tartalom (mg/kg) sz.a.
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.
Co tartalom (mg/kg) sz.a.
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.
Se tartalom (mg/kg) sz.a.

legfeljebb
legalább

35,0
40,0

legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb

10,0
2,0
50,0
100,0
100,0
1,0
50,0
100,0
5,0

megengedett
eltérés

7. Felhasználható:
Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.
8. Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-403/2008 OTH számú
szakhatósági állásfoglalásának előírásai:
8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles
8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: 8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
S 13
S 24/25
S 36/37/39

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
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, 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, védőlábbeli, por elleni légzésvédő.
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8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:
Helyszíni elsősegély után (lásd lúgmérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
9. Az ügyben eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség 14/6021/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának
előírásai:
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
tűzveszélyességi osztály

veszélyességi

besorolás:

mérsékelten

tűzveszélyes,

„D”

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság
11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve
11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
A gyártás időpontja, a határozat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11.1., 11.3., 11.4., 12., 13., 14.
pontjai, valamint a 6. pontból a hatóanyag tartalom.
11.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, betonaljzatú, nedvességtől védett tárolóban
11.4. Eltarthatóság ideje: 1 év
12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 230320
13. Egyéb előírások:14. Az engedély érvényessége: 2009. június 9.
Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- 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.
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INDOKOLÁS
A Hús-Állat Import-Export KFT KFT ügyfél, 2008. október 30-án a Carbokalk cukorgyári
mésziszap forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező
hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a termésnövelő anyagok engedélyezéséről,
tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a
továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete szerint előírt dokumentációkat, amelyek kielégítették a 3.
melléklet szerinti engedélyezési követelményeket.
Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban
résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:
Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-403/2008 OTH számú
szakhatósági állásfoglalása:
„ A készítmény összetételére vonatkozó adatok:
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja és 2. számú melléklet 6.1., 6.2.,
6.3. pontja
Alapanyagok:
Kalciumkarbonát
48 %
Magnézium
1,4 %
Foszfor
0,7 %
Szervesen lekötött nitrogén 0,3 %
A készítmény összetétele feleljen meg a benyújtott minőségi bizonylatban megadottnak.
A vizsgálati jegyzőkönyv szerint a készítmény toxikus elem tartalma nem haladja meg az
előírt határértéket.
(Vas meegyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
Tanakajd, T-1/2008, 2008. május 28.)
A készítmény fizikai és kémiai jellemzői:
világosbarna színű, nem jellemző szagú, szilárd halmazállapotú anyag, pH érték 8,27-8,51,
térfogattömeg: 625-675 g/l (nedves formában), 2,2-2,3 g/cm3 (száraz formában)
oldhatóság vízban:stabilitás: normál körülmények között stabil
kerülendő körülmények: nem ismertek
elkerülendő anyagok: vegyi anyagok
veszélyes bomlástermék: nem ismert
Felhasználás és kijuttatás módja:
36/2006. (V. 18. ) FVM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja
Termőföldek trágyázására használható.
Toxikológiai tulajdonságok:
36/2006. (V. 18. ) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontja és a 2. számú melléklet 6.6.
pontja
Adatközlés nincs

4

02.5/668/1/2009

Mikrobiológiai tulajdonságok:
36/2006. (V. 18. ) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontja és a 2. számú melléklet 6.6.1.
pontja
Fertőzőképességi, mikrobiológiai vizsgálatok (Fekál coliform, Fdekál streptococcus,
Clostridium, Salmonella sp., parazita bélféregpete) kifogásolt értékeket nem mutattak, a
vizsgálat paraméterek határérték alattiak. Talajhigiénés kategória: tiszta (OKI Talajhigiénés
osztály, Th.FőO. 6418/2008, 2008. június 10.).
A 36/2006. (V. 18. ) FVM rendelet alapján a Carbokalk cukorgyári mésziszap
élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esik kifogás alá.
A benyújtott adatok mennyisége és minősége a toxikológiai hatás kiértékelése szempontjából
elégséges volt. A benyújtott adatok és a kiértékelés alapján megállapítható, hogy a
termésnövelő anyag a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási
technológiával és a rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból
elfogadható kockázatot jelent.”
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
14/6021/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalása:

Vízügyi

Főfelügyelőség

„A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a Carbokalk cukorgyári
mésziszap talajjavító anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez szükséges
környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás kialakítható.
A beadott engedélyezési dokumentáció megfelel a 36/2006. (V. 18. ) FVM rendelet
(továbbiakban R.) 1. számú melléklete szerinti tartalmi és formai követelményeknek,
benyújtották a gyártó, a kérelmező adatait, a termék leírását, gyártástechnológiáját, vizsgálati
bizonyítványait: kémiai anyag összetétel, toxikus elemek, gyomosítás, csírázásgátlás
vizsgálatát, higiénés mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a készítmény biztonsági adatlapját.
A kiindulási, felhasznált, keletkező és maradék anyagok és a termék összetétele megfelelően
dokumentált. A termék felhasználása, alkalmazása megítélhető, a vizsgálati adatok
megbízhatóak és hitelesek.
Megállapítottam továbbá, hogy a Carbokalk cukorgyári mésziszap talajjavító anyag veszélyes
összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a R. 3. mellékletében előírt
határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaz.
Előzőek alapján megállapítottam, hogy a Carbokalk cukorgyári mésziszap talajjavító anyag
megfelel a R. 7. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, és így az engedély kiadásához
szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.”
A határozat rendelkező részének 7. pontjában hivatkozott talajvédelmi tervet a talajvédelmi
terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet szerint kell
elkészíteni.
Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.1. pontján alapul.
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Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-72. §-án valamint az Élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1)
bekezdés c.) pontján, továbbá a R. 3-7. §-ain alapul.
Határozatomat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében, 10. § c) pontjában és 13. § (1)
bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam meg.
A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, a Ket. 109. § és az Éltv. 39. § (4) bekezdés d.)
pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.
Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a
62. § (1) h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2009. június 9.

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

Ügyfél
Szakhatóság - OTH
Szakhatóság - OKTVF
Irattár
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