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H A T Á R O Z A T

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ  Növény-,  Talaj-  és  Agrárkörnyezet-
védelmi  Igazgatóság,  mint  engedélyező  hatóság  a  Wuximpex  KFT  AZOLON  ® 
gyepműtrágya  család 16031/2003 FVM  számú  forgalomba  hozatali  és  felhasználási 
engedélyének módosítása iránt benyújtott  kérelme tárgyában indult hatósági  eljárásban,  az 
egységes  szerkezetbe  foglalt  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyt  az  alábbi 
feltételek mellett adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: AZOLON ® gyepműtrágya család

2. A készítmény típusa: összetett, komplex műtrágya

3. Gyártó: AGLUKON Spezialdünger GmbH
40549 Düsseldorf, Heerdter Landstr. 199.
Németország
Statisztikai szám: HRA 13513

4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Wuximpex KFT
1147 Budapest, Miskolci u. 56.
Statisztikai szám: 12931651-5155-113-01

5. Képviselet: Wuximpex KFT
1147 Budapest, Miskolci u. 56.
Statisztikai szám: 12931651-5155-113-01
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6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

AZOLON ® Pázsit (Azolon® Sports Manager)

küllem: szürke színű, műtrágya szagú apró granulátumok

paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)  3,2 ± 0,5
térfogattömeg (kg/dm3)    0,97 ± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%) legfeljebb 10,0
Szemcseméret eloszlás
      0,5 mm alatt (m/m%)
      0,5-1,0 mm között (m/m%)
      1,0 mm felett (m/m)

legfeljebb
legalább

legfeljebb

  1,0
95,0
   4,0

Összes N tartalom (m/m%) sz.a.  15,0 - 1,1
Ammónium-N tartalom (m/m%) sz.a.     5,8   - 0,58
Karbamid-N tartalom (m/m%) sz.a.   4,2   - 0,42
Karbamid-formaldehid -N tartalom (m/m%) sz.a.   5,0        - 0,5
Vízben oldható P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.   5,0 - 1,1
Vízben oldható K2O tartalom (m/m%) sz.a. 15,0 -1,1
Vízben oldható MgO tartalom (m/m%) sz.a.   3,0   -0,75
Vízben oldható S tartalom (m/m%) sz.a.  13,5 - 0,9

AZOLON ® Golf (Azolon® Turf Master)

küllem: szürke színű, műtrágya szagú apró granulátumok

paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)  5,6 ± 0,5
térfogattömeg (kg/dm3)    0,96 ± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%) legfeljebb 10,0
Szemcseméret eloszlás
      0,5 mm alatt (m/m%)
      0,5-1,0 mm között (m/m%)
      1,0 mm felett (m/m)

legfeljebb
legalább

legfeljebb

  1,0
95,0
5,0

Összes N tartalom (m/m%) sz.a. 20,0 - 1,1
Ammónium-N tartalom (m/m%) sz.a.   6,2   - 0,62
Karbamid-N tartalom (m/m%) sz.a.   3,8   - 0,38
Karbamid-formaldehid -N tartalom (m/m%) sz.a. 10,0        - 1,0
Vízben oldható P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.   5,0        - 1,1
Vízben oldható K2O tartalom (m/m%) sz.a.   8,0         -1,1
Összes MgO tartalom (m/m%) sz.a.   3,0    -0,75
Vízben oldható S tartalom (m/m%) sz.a.  11,7  - 0,9

Mindkét termékre vonatkozó előírások
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Paraméter érték
As tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/kgP2O5) sz.a. legfeljebb 20,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb        100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb  1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb        100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 5,0

7. Felhasználható 

AZOLON ® Pázsit (Azolon® Sports Manager)

- díszpázsitok, kerti gyepek tápanyag utánpótlására, évente 3 alkalommal, 4-5 kg/100 m2,
- golfpályák (fairways) tápanyag utánpótlására, évente 3 alkalommal, 4-5 kg/100 m2,
- sportgyepek, játékgyepek tápanyag utánpótlására, évente 3 alkalommal, 3-5 kg/100 m2,
-  parkok,  zöldterületek  tápanyag  utánpótlására,  évente  2-3  alkalommal,  3-5  kg/100  m2 

mennyiségben a felületre szórva.

AZOLON ® Golf (Azolon® Turf Master)

-golfpályák  (greens,  tees,  fairways),  díszpázsitok  tápanyag  utánpótlására,  évente  4-5 
alkalommal, 3-5 kg/100 m2,

- sportgyepek, játékgyepek tápanyag utánpótlására, évente 3 alkalommal, 4-6 kg/100 m2,
-parkok,  zöldterületek  tápanyag  utánpótlására,  évente  2-3  alkalommal,  3-5  kg/100  m2 

mennyiségben a felületre szórva.

8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

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:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S 36/37/39 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: 
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Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli. Lakossági (esetenkénti) 
kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

A 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 álló- 
és 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: 25 kg-os polietilén zsák, 2,5-3,0-5,0 kg-os műanyag 
vödör

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.

11.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, napfénytől védett, fedett helyen, eredeti, zárt 
csomagolásban.  Nem tárolható együtt  savakkal,  lúgokkal,  éghető anyagokkal,  olajokkal, 
szalmával, fűrészporral.

11.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig 

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

13. Egyéb előírások:

Az  engedélyokirat  kiadásával  egyidejűleg  a  16031/2003 FVM számú  engedélyokirat  a 
hatályát  veszti.  A kereskedelemben levő készletek  2008. december 31-ig  az eredeti okirat 
szám feltüntetésével is forgalmazhatók.

14. Az engedély érvényessége: 2013. augusztus 22.

Az engedélyezési eljárás díja 55.000.- 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 
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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

A  Wuximpex  KFT ügyfél  AZOLON ® gyepműtrágya  család 16031/2003 FVM számú 
forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítását kérte  az  engedélyező 
hatóságtól.  A  kérelemben  a  kiszerelési  egységek  megváltoztatatását  kérte.  Az  ügyfél  a 
kérelemhez mellékelte a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban 
Ntv.) 39.  §-a és a termésnövelő anyagok engedélyezéséről,  tárolásáról,  forgalmazásáról  és 
felhasználásáról  szóló  36/2006.  (V.  18.)  FVM rendelet  (a  továbbiakban  R.)  I.  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 valamint  az  Ntv.  37-39.  §-án,  
továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 9. §-ain alapul.

Határozatomat  az  Ntv. 37  §  (1) bekezdése,  illetve  a  R.  3.  §  (1) bekezdésében  foglalt 
jogkörömben hoztam.

A R.  9.§  (2)  bekezdése  alapján  a  módosítást  az  engedélyező  hatóság  a  szakhatósági 
állásfoglalások beszerzése  nélkül  kiadja,  ha a módosítás  iránti  kérelem a R.  7.  §  (5) 
bekezdésének a), c) és d) pontjára vonatkozik.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.3. pontján alapul. 

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. május 22.

Dr. Halmágyi Tibor 
igazgató

Kapja: 
1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irattár
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