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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 Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és  
Fejlesztő  Kereskedelmi  Zrt ügyfél,  a  Hungavit  termékcsalád 02.5/372/6/2007  MGSZHK 
számú forgalomba hozatali  és  felhasználási  engedély  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: Hungavit termékcsalád

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt
8360 Keszthely, Szalasztó u. 26.
Statisztikai számjel: 12558445-2420-114-20

4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő 
Kereskedelmi Zrt
8360 Keszthely, Szalasztó u. 26.
Statisztikai számjel: 12558445-2420-114-20

5. Képviselet: Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt
8360 Keszthely, Szalasztó u. 26.
Statisztikai számjel: 12558445-2420-114-20

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:  gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát  0,6  %-os  oldata,  makro-,  mezo-  és 
mikroelemekkel dúsítva

Hungavit Univerzal



02.5/372/6/2007

Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 7,2  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,01  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 5,0
N tartalom (g/l) legalább 0,1
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,5
K2O tartalom (g/l) legalább 0,8

Hungavit A

Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 6,1  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,15  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 50,0
N tartalom (g/l) legalább 0,05
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,25
K2O tartalom (g/l) legalább 0,3
Mg tartalom (g/l) legalább 3,5
B tartalom (g/l) legalább 4,0

Hungavit B

Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 6,6  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,1  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 45,0
N tartalom (g/l) legalább 0,02
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,15
K2O tartalom (g/l) legalább 0,15
Mg tartalom (g/l) legalább 2,0
B tartalom (g/l) legalább 4,0

Hungavit D

Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 7,2  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,02  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 15,0
N tartalom (g/l) legalább 0,05
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,25
K2O tartalom (g/l) legalább 0,8
Mg tartalom (g/l) legalább 0,05

Hungavit G
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Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 6,7  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,2  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 10,0
N tartalom (g/l) legalább 20,0
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,25
K2O tartalom (g/l) legalább 0,15

Hungavit P

Paraméter érték megengedett 
eltérés

pH (eredeti oldatban) 7,4  ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,03  ± 0,1
szárazanyag tartalom (g/l) legalább 13,0
N tartalom (g/l) legalább 0,1
P2O5 tartalom (g/) legalább 0,5
K2O tartalom (g/l) legalább 1,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: sárgásbarna színű, áttetsző, földszagú folyadék

As tartalom (mg/l) legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/l) legfeljebb 2,0
Co tartalom (mg/l) legfeljebb 50,0
Cr tartalom (mg/l) legfeljebb 100,0
Cu tartalom (mg/l) legfeljebb 100,0
Hg tartalom (mg/l) legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mg/l) legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/l) legfeljebb 100,0
Se tartalom (mg/l) legfeljebb 5,0

7. Felhasználható

Hungavit Universal

Valamennyi  szántóföldi  és  kertészeti  kultúra  levélkezelésére 5  l/ha  mennyiségben,  a 
tenyészidőszak  alatt  2-3  alkalommal,  400-600  liter  vízzel,  de  legfeljebb  20  %-os 
töménységben kijuttatva. 

Hungavit A

Szőlő és gyümölcs kultúrák levélkezelésére 5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2-3 
alkalommal, 400-600 liter vízzel, de legfeljebb 20 %-os töménységben kijuttatva.

Hungavit B
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Cukorrépa és gyökérzöldség kultúrák levélkezelésére 5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak 
alatt 2-3 alkalommal, 400-600 liter vízzel, de legfeljebb 20 %-os töménységben kijuttatva. 

Hungavit D

Dísznövények  öntözésére, levélkezelésére  1-5 %-os töménységben, kéthetente, illetve a nö-
vények állapotának megfelelő gyakorisággal kijuttatva.

Hungavit G

Valamennyi  szántóföldi  kultúra,  fűféle  levélkezelésére 5 l/ha mennyiségben,  a tenyészidő-
szakban 2-3 alkalommal, 400-600 liter vízzel, de legfeljebb 10 %-os töménységben kijuttatva.

Hungavit P

Burgonya és zöldség kultúrák levélkezelésére 5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban 2-3 
alkalommal, 400-600 liter vízzel, de legfeljebb 20 %-os töménységben kijuttatva.

A kijuttatott szerek a növényeken barnás foltokat eredményezhetnek, amelyek vízzel lemos-
hatók.

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 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
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  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, védőlábbeli.

8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
9. Környezetvédelmi előírások:
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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: 0,5-1-5-10-20-50-500-1000 literes polietilén flakon, 
kanna illetve műanyag edényzet

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, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban

11.4. Eltarthatóság ideje: 2 év

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 380830

13. Egyéb előírások:

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 02.5/372/6/2007 MGSZHK számú engedélyokirat 
a hatályát veszti. A kereskedelemben levő készletek 2009. június 30-ig az eredeti okirat szám 
feltüntetésével is forgalmazhatók.

14. Az engedély érvényessége: 2017. június 1.

Az engedélyezési eljárás díja 55.000.- 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
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Biolife  2000  Biotermékeket  Előállító  és  Fejlesztő  Kereskedelmi  Zrt  ügyfél,  a  Hungavit  
termékcsalád 02.5/372/6/2007  MGSZHK  számú  forgalomba  hozatali  és  felhasználási 
engedély  módosítását kérte  az  engedélyező  hatóságtól.  A  kérelem a  kiszerelési  egységek 
bővítésére irányult. 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 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 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. augusztus 29.

Dr. Halmágyi Tibor 
igazgató

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