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Az új uniós jogszabályozás küszöbén: 

erőforrás hatékony újrahasznosítot t  tápanyagok 
 a kör forgásos agrár termelésér t   

A foszfát, mint kritikus anyag 

Az Európai Unióban hozzávetőlegesen 
12 millió mezőgazdasági gazdaság műkö-
dik és körülbelül 175 millió hektár terü-
leten folyik gazdálkodás.   

A  foszfát  a mezőgazdasági terme-
lés és az állat tenyésztés st ratégiai 
anyaga, az Európai Unió kr it ikus 
alapanyagnak m inősít et t e 2014-
ben, mivel az importált foszfát műtrágya 
magas kadmium és urántartalma jelentős 
élelmiszer és környezet biztonsági koc-
kázattal jár. Ennek megfelelően a mező-
gazdaságban használt alacsony kadmium 
és urántartalmú foszfát ellátásában rövi-
desen fennakadás várható, amely jelentős 
árnövekedést eredményezhet. Az Euró-
pai Unió több, mint 95%-ban importra 
szorul, Magyarország pedig egyálta-
lán nem rendelkezik saját  foszfát  
alapanyaggal. Az EU-n belül csak kis 
mennyiségben találhatók foszfáttartalmú 
kőzetek. Az utóbbi időben ingadoznak az 
árak – 2008-ban a foszfátérc ára 700 %-
kal emelkedett alig több mint egy év 
alatt, ami hozzájárult a műtrágyaárak 
növekedéséhez. 

A foszfor az élet alapvető építőeleme. 
Pótolhatatlan részét képezi a modern 
mezőgazdaságnak, mivel a takarmányok-
ban és a műtrágyában semmivel sem 
helyettesíthető a használata. Jelenleg a 
foszfor életciklusának minden szakasza 
hulladékot termel és pazarló, ami súlyos-
bítja a jövőbeli készletekkel, valamint a 
víz- és talajszennyezéssel kapcsolatos 
aggodalmakat mind az EU-ban, mind 
világszerte. A  foszfor  jelenlegi hasz-
nálata az életciklus sok szakaszá-
ban nem hatékony, ez pedig prob-
lémát  jelentő vízszennyezést  és 
sokféle kapcsolódó erőfor rás pazar-
lását  okozza. 

A foszfátérc alapú műtrágyák előállítása 
és felhasználása jelentős környezeti koc-
kázatot rejt magába. Mind a foszfátkőzet 
bányászata, mind pedig a műtrágya előál-
lítási folyamata rendkívül környezet-
szennyező és energiaigényes folya-
mat .  

A bányászat és műtrágya-előállítás során 
jelentős mennyiségű hulladék keletkezik. 
Egy tonna előállított foszforsavhoz 9,5 
tonna foszfátérc szükséges, és 21,8 tonna 
különféle hulladék és 6,5 tonna meddő 
keletkezik. 

Az Észak- és Nyugat-Afrikában, valamint 
a Közel-Keleten található készletek üle-
dékesek, és általában magasabb a kadmi-
um szintjük, a legrosszabb esetekben 
meghaladja a 60 mg kadmium/kg P2O5 
értéket. Ha kimerülnek a t isztább 
források, valószínűleg jelentősen 
emelkedni fog a talajvédelmi előírá-
soknak megfelelő műt rágyák előál-
lítási költsége is. A talajba kerülő kad-
miumot nem egyszerű eltávolítani, vi-
szont vándorolhat és felhalmozódhat a 
növényekben. Bizonyos növényekben 
(napraforgó, repce, dohány stb.) jellem-
zően nagyobb mennyiségű kadmium 
halmozódik fel. 

Az Európai Bizottság ökológiai termelést 
szabályozó rendelete (889/2008 EK ren-
delet) jelenleg engedélyezi a lágy, őrölt 
ásványi foszfát, mint tápanyag utánpótló 
szer használatát az ökológiai gazdálko-
dásban. Ennek kadmium tartalmát jelen-
leg 90 mg/kg P2O5 értékben maximalizál-
ták, míg az engedélyezett urántartalom 
nem került eddig megállapításra, annak 
ellenére, hogy az urántartalom sok eset-
ben magasabb mint a kadmium. Azonban 
az új uniós jogszabályozás során 
ezen a t éren is jelentős szigor ítás 
várható. Az ökológiai termelés 
esetében <1.5 mg/kg, míg az inten-
zív agrárgazdálkodás esetében <60-
40-20 mg/kg 3 lépcsőben elér t  P2O 5 

ér tékben maximalizált  kadmium 
határér ték és az összes többi po-
tenciálisan toxikus elem határér ték 
jelentős szigor ítása került  javalat ra.  

Megoldás: erőforrás hatékonyság 

Hatékony előállítással és használattal, 
valamint újrahasznosítással és a veszteség 
minimalizálásával komoly lépéseket le-
hetne tenni a fenntartható foszforhaszná-
lat felé, az erőforrás-hatékonyság irányá-
ba terelve.  

Jelenleg nagy mennyiségű élelmiszer-
hulladékot – és általában véve biológiai-
lag lebontható hulladékot – égetnek el, 
és a hamuban található foszfort gyakran 
nem hasznosítják újra. Sok foszfor vész 
kárba a hulladéklerakókban is. Emellett 
több olyan, a mezőgazdaságból és 
az élelm iszer -előállítás mellékter -
mékeiből származó hulladékáram 
(köztük az állat i csont , mely külö-
nösen magas foszfor  tar talommal 
rendelkezik) létezik, amelynek kap-
csán megfelelő kezeléssel jelentős 
mennyiségű foszfor t  lehetne újra-
hasznosítani. 

Jogszabályi környezet változása: előtér-
ben az újrahasznosított tápanyagok 

Az EU-nak és ezen belül Magyarország-
nak is az egyes nyersanyagoktól való 
kritikus függősége rávilágít arra, hogy 
egyre sürgetőbben szükséges, hogy el-
mozdulás tör ténjen az erőfor rás-
hatékonyabb gazdaság és a fenntartható 
fejlődés irányába. Az er ő for r ás-
hatékonyság, az újrahasznosítás és 
az újrahasználat  fokozását  célzó 
st ratégiák fontosak a társadalm i-
gazdasági fejlődés kezelése szem-
pont jából is, tekintve az erőfor rás-
ok hozzáférhetőségének kor láto-
zot tságát  és a nagy impor t függősé-
get . 

I. rész.  
A foszfát , mint  kr it ikus nyersanyag 

Új EU jogharm onizáció a fenntar that ó fejlődésér t , a környezet , a klíma és a víz védelme érdekében. 



Az ásványi foszfát alapú műtrágya újra-
hasznosított tápanyaggal való kihelyette-
sítése az Európai Unió úgynevezett 
" kör forgásos gazdaság"  cselekvési 
tervének (COM(2015)614) egyik jelen-
tős célkitűzése.  

Az Unió piacán jelenlévő növényi táp-
anyagot szolgáltató készítmények min-
tegy 50%-a jelenleg nem tartozik az 
2003/2003/EK rendelet (Műtrágya Ren-
delet) hatálya alá. Ez igaz néhány szervet-
len műtrágyára és minden szerves anyag-
ból, mint például az állati vagy más mező-
gazdasági és élelmiszeripari melléktermé-
kekből, előállított tápanyagokra. Az elté-
rő nemzeti szabályozások és szabványok 
miatt az újrahasznosított tápanyagot 
tartalmazó termésnövelő termékek ne-
hezen jutnak a belső piacra. 

EIP-AGRI Fókusz csoport 

Az Európai Bizottság által működtetett 
EIP-AGRI (Európai Innovációs Partner-
ség a „mezőgazdasági termelékenységért 
és fenntarthatóságért) Service Point 
fókusz csoportot hozott létre idén má-
jusban, melynek témája a tápanyag-
gazdálkodás területén a szerves trágya és 
más organikus tápanyagok felhasználásá-
nak növelése a mezőgazdaságban. A 
most megalakult fókuszcsoport feladata a 
szerves trágya és egyéb szerves táp-
anyagok feldolgozási módszereinek azo-
nosítása, eszközök és megoldások meg-
határozása a növények számára elérhető 
tápanyagtartalom méréséréről. A  fó-
kuszcsopor t  a t ápanyagellát ás 
problémáinak vagy lehetőségeinek 
gyakor lat i innovat ív megoldásaira 
keresi a választ , illetve támaszkodnak a 
kapcsolódó hasznos projektek tapaszta-
lataira is. 

A fókusz csoportba 20 nemzetközi szak-
értő lett pályázat útján kiválasztva, köz-
tük mezőgazdasági termelők, gazdasági 
szereplők, tanácsadók és neves kutatóin-
tézetek kutatói.  

Nagy megtiszteltetésnek tekinthető, 
hogy Magyarország újrahasznosított bio-
foszfát és bioszén kiemelt EU fejlesztését 
Edward Someus képviseli (Terra Huma-
na Kft), aki a foszfor újrahasznosítás 

egyik jelentős szakértője, a tavaly befeje-
ződött REFERTIL FP7 nemzetközi pro-
jekt koordinátora és technológia fő ter-
vezője.  

A Fókusz csoport 2016. május 31. június 
1. között tartja Stockholmban, Svédor-
szágban az első 2 napos tanácskozását.  

STRUBIAS munkacsapat  

Az Európai Bizottság Belső Piac, Ipar-, 
Vállakozás- és Kkv politikájáért felelős 
Főigazgatósága (DG GROW) az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjával 
(DG JRC) közösen egy külső szakértők-
ből álló technikai munkacsapatot 
(STRUBIAS TWG) hozott létre, melynek 
célja a struvite-bioszén-hamu termékek 
és azok előállításának kritérium rendsze-
rének uniós szintű kidolgozása, össz-
hangban a termésnövelő termékek sza-
bályozásának új EU-tervezetével (COM
(2016)157 FINAL). 

A STRUBIAS technikai munkacsapat 
szakértőinek feladata a tanácsadás, bele-
értve a javaslatok, műszaki ajánlások és 
feltételek megfogalmazása a különböző 
melléktermékekből és szerves hulladé-
kokból előállított újrahasznosított táp-
anyagokat (kiemelten a foszfor) tartalma-
zó bioszén, struvite és hamu termékek 
vonatkozásában. Ennek eredményeként, 
várhatóan 2018-2019-re kidolgozásra 
kerül a fenti termékek vonatkozásában a 
(1) termék minőségi követelményei, (2) 
kiindulási anyagokra vonatkozó feltéte-
lek, (3) a kezelési eljárásokra és techno-
lógiákra vonatkozó követelmények, vala-
mint (4) minőségbiztosítási követelmé-
nyek átfogó rendszere. Ezáltal bioszén 
termékek bekerülhetnek a termésnövelő 
termékekre vonatkozó rendelet II. mel-
lékletébe, mint engedélyezett  CE-
termésnövelő termék összetevő. Így a 
rendeletben meghatározott feltételek és 
kritér iumok maradéktalan teljesülése 
esetén szabadon forgalmazhatóvá válnak 
az Unió belső piacán, azaz bármely tagál-
lamban. 

A rangos STRUBIAS technikai munkacsa-
pat 2016. június 6-7-én tartotta az alaku-
ló ülését Sevillában, ahol a bioszén ter-
mékvonal képviseletére a bioszén és 
biofoszfát nemzetközi szakértője Edward 
Someus/Terra Humana Kft. került kivá-
lasztásra. 

REFERTIL: Egy sikeres foszfor-
újrahasznosítási projekt 

A REFERTIL projekt egy magyar koordi-
nációval és fő technológia rendszerfej-
lesztéssel sikeresen megvalósított 2002-
2016 uniós projekt a Fejér megyei Pol-
gárdi és Kajászó-Biofarm központi telep-
helyeken. Az EU-FP7 REFERTIL pro-
jekt  (www.refer t il.info) célja a szer-
ves melléktermékekből újrahaszno-
sítot t , hozzáadot t  ér tékű, biztonsá-
gos bioszén és biofoszfát  technoló-
giák, illetve termékek fejlesztése, 
tesztelése és EU jogharmonizációja 
volt . 

A projekt  keretében új bioszén/
biofoszfát technológiát (3R) és újrahasz-
nosított foszfor tápanyag termékeket 
(ABC: élelm iszer  mőnőségű állat i 
csontból előállítot t  bioszén) fejlesz-
tettünk ki és teszteltünk le. Az ABC, 2–5 
milliméteres, fekete színű granulátum, és 
ugyanúgy alkalmazható, mint a hagyomá-
nyos műtrágya. A bioszenet pirolízissel, 
vagyis magas hőfokú szenesítési eljárással 
lehet előállítani, levegő kizárásával. Az 
ABC legfontosabb előnyös tulajdonsága, 
hogy az élővilág számára nélkülözhetetle-
nül fontos foszfortartalma annyira magas 
(30% P2O5), hogy esetenként teljes mér-
tékben is helyettesítheti a foszfátműtrá-
gyát. Ez utóbbi az egészségre ártalmas 
nehézfémeket is tartalmazhat (kadmium, 
urán).  

A REFERTIL projekt a Bizottság számára 
az újrafeldolgozott tápanyagok teljes 
körű jogharmonizációs törekvéshez 
nyújtott vezető tanácsadói feladatot az 
újrahasznosított foszfor és bioszén témá-
ban. A REFERTIL projekt EU jogszabály-
alkotást elősegítő munkájának célja 2011
-2020 közötti periódusban, hogy hosszú 
távon biztosítsa az alkalmazott bioszén 
termékek minőségi paramétereinek kö-
vetkezetes megfelelőségét az EU irányel-
veivel, rendeleteivel, valamint elősegítse 
az ezekhez igazodó 2018 után be-
következő agrár jogharmonizációt az EU 
27  tagállamaiban. 

A cikket írta: 

Edward Someus 
bioszén technológia tervező mérnök 

 

A cikk II. része a következő Hírlevélben 
jelenik meg. 

I. rész. A foszfát , m int  kr it ikus nyersanyag - folytatás 





 

 
Időpont:  

 2016. szeptember 28. szerda 8:45-16:00  

 
Helyszín:  

EMMI Egészségügyért Felelős ÁllamƟtkárság Tanácsterem 
(1051 Budapest, Arany János u. 6-8. VIII. emelet) 

főosztályvezető
EMMI, Egészségügyért Felelős ÁllamƟtkárság, EgészségpoliƟkai Főosztály

onkológus-sebész, az orvostudományok kandidátusa, A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT! Társadal-
mi Alapítvány kuratóriumának elnöke

holiszƟkus orvos 

orvos, gyermeksebész, a MedaquaƟca KŌ. ügyvezető igazgatója 

homeopata orvos, patológus szakorvos

a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet kutatásvezető munkatársa

a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet orvosigazgatója

író, előadó, hídépítő mérnök

Országos Onkológiai Intézet Fej-, nyakdaganatok mulƟdiszciplináris centrumának osztályvezető főnővére

.  -  „Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”

„ Komplex egészségfejlesztési program a daganat ellen, az egészségért!”   

É�LÉTMINŐ�SÉ�G SZIMPŐ�ZIUM 



Központi Klub 

2017-ig folyamatosan jelennek 
meg a Vidékfejlesztési Program 
EU-pályázati kiírásai. Még sok 
pénz vár az agrárgazdákra!  Az 
1300 milliárd forintos keret egy-
harmada. A frissen kiírt és a köz-
eljövőben várható új EU pá-
lyázatokról  és az aktuális agrár-
támogatásokról részletes infor-
mációk hangzanak el a konferen-
cia kompetens előadóitól.  

Időpont : 
2016 szeptember 29. 

Helyszín:  
Győr - Nyugat-Magyarország,  

Hotel Konferencia, Apor Vilmos püspök tere 3. 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ INNEN LETÖLTHETŐ. 

 

Időpont : 
2016 október 4. 

Helyszín:  
Kecskemét - Kelet-Magyarország,  

Városháza Díszterem, Kossuth tér 1. 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ INNEN LETÖLTHETŐ. 



A feltü�ntetett á�rák tá�je�koztáto� jellegü�ek 

Ő�KŐPIACI A�RAK 



Ügyfélfogadási idő,  
könyvtár nyitva tartása: 

h-cs: 9-14; p: 9-13 

Magyar Biokultúra Szövetség 
cím: 1132 Budapest, 
Visegrádi u. 53. III/1.  
(28-as kapucsengő) 
tel: 06-1/214-7005 
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