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3.1. változat 

 

Hatálybalépés: 2014. november  

Az alábbi ágazatspecifikus dokumentumokat a megfelelő európai ágazati szervezetek dolgozták ki az 
EFISC-kel együttműködve: 
 
Starch Europe Ágazati referenciadokumentum a keményítő-feldolgozásból származó 

biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 
 

FEDIOL Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a 
növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-
alapanyagok gyártásáról  
 

EBB Ágazati referenciadokumentum a biodízel-feldolgozásból származó 
biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 

Jelen európai útmutató egy ágazatspecifikus dokumentum kidolgozása révén más, takarmány-
alapanyagok előállításával foglalkozó gyártók számára is elérhető. 

http://www.fediol.eu/
mailto:info@efisc.eu
http://www.efisc.eu/
http://www.starch.eu/
http://www.fediol.eu/web/fediol/1011306087/list1023110705/f1.html
http://www.ebb-eu.org/
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Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a 
növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-

alapanyagok gyártásáról  
 

 
 

1. Bevezetés 
 

A FEDIOL tagjai évente több mint 35 millió tonna olajos magvat zúznak, és 11 
millió tonna növényi olajat termelnek. Ezenfelül 6 millió tonna importált olajat is 
feldolgoznak. A FEDIOL tagjai ugyanakkor 25 millió tonna extrahált darát 
állítanak elő, és az uniós piac fontos szereplői, amely 57 millió tonnás 
extraháltdara-felhasználásával a világ legnagyobb piaca (forrás: Oilworld). 
További statisztikák itt érhetők el: http://www.fediol.eu/. 

Európában mintegy 150 olajos magvat feldolgozó, valamint növényi olajat és 
zsiradékot gyártó létesítmény működik, amelyek körülbelül 20 000 embert 
foglalkoztatnak. 

 
Az EU növényiolaj- és fehérjeiparága különféle olajtartalmú magokat, babokat, 
gyümölcsöket és csonthéjas gyümölcsöket dolgoz fel azzal a céllal, hogy növényi 

olajokat állítson elő – főként emberi fogyasztásra, de állatok takarmányozására 
és műszaki felhasználásra is – valamint extrahált darákat termeljen, amelyek 
fehérjében gazdag takarmányként hasznosíthatók. A magzúzóüzemek általában 

integrált finomító létesítményekkel rendelkeznek, ahol élelmiszerként, 
takarmányként vagy műszaki célra használható nagy zsírtartalmú termékeket 

gyártanak. Az alábbi b) és c) pontok további részleteket tartalmaznak az 
ágazatban gyártott takarmány-alapanyagokra és az alkalmazott gyártási 
folyamatokra vonatkozóan. 

 
Annak érdekében, hogy a vállalatoknak támogatást nyújtson a biztonságos 

termékek gyártásában, a FEDIOL elvégezte az ágazat által feldolgozott fő 
növényekből származó takarmány-alapanyagok láncának kockázatértékelését 
(lásd még a d) pontban). Ezek az értékelések eszközt biztosítanak az 

olajosmagzúzó és olajfinomító vállalatoknak arra, hogy a takarmányokra 
vonatkozó biztonságirányítási rendszerüket kiértékeljék. Ugyanakkor a termelési 

lánc ellenőrzéséhez kapcsolódó, a vevőikkel, a beszállítóikkal és az egyéb 
érdekelt felekkel folytatott kommunikációban is támogatást nyújtanak e 
vállalatok számára. A kockázatértékelés ily módon segít a takarmánylánc 

biztonságának megerősítésében. A FEDIOL felhívja a figyelmet arra, hogy 
továbbra is a vállalatok felelősek elsődlegesen a biztonságos takarmányok 

biztosításáért, és hogy ezek az értékelések nem csökkentik ezt a felelősséget. Az 
ellenőrző intézkedéseket is tartalmazó kockázatértékelések tovább részletezik a 
kapcsolódó közösségi útmutató 5. fejezetében megemlített előfeltételi 

programok (PRP-k) koncepcióját. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Takarmány-alapanyagok listája 
 

Az EU növényiolaj- és fehérjeiparágában feldolgozott fő nyersanyagok a repcemag, 
a szójabab, a napraforgómag, a nyers pálmaolaj, a nyers pálmamagbélolaj és a 
nyers kókuszolaj. 

 
Megnevezés Száma a 

Takarmány-

alapanyagok 

jegyzékében 

(68/2013) 

Száma a 

Takarmány-

alapanyagok 

online 

nyilvántartásában 

Leírás 

Kukoricacsíra-liszt 1.2.12. Olajgyártásból származó termék, melyet feldolgozott kukoricacsíra 

extrahálásával nyernek. 

Lenmagpogácsa 2.8.2. Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával 

nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93%). 

Lenmagdara 2.8.3. Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett 

lehet. 

Lenmagpogácsa-

takarmány 

2.8.4. Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával 

nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93%). Maximum 1%-ban 

integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és 

szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és 

szilikát, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint 

nyers lecitineket tartalmazhat. 

Lenmagliszt-takarmány 2.8.5. Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1%-

ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet 

és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és 

szilikát, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint 

nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet. 

Lenmagliszt-takarmány 04306-EN Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, a Takarmány-

alapanyagok jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), 

termék száma: 2.8.5. Maximum 2%-ban az integrált magzúzásból 

és finomításból származó semlegesítési iszapot (kivéve lecitint) 

tartalmazhat. 

Repcemag, pogácsa 2.14.2. Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával 

nyernek. Bendővédett lehet. 

Repcemagdara 2.14.3. Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett 

lehet. 

Repcemag, extrudált 2.14.4. Egész repcéből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és 

keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. 

Bendővédett lehet. 

Repcemagból készült 2.14.5. Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa vagy 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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fehérjekoncentrátum a repcemag fehérjefrakciójának leválasztásával nyernek. 

Repcemagpogácsa-

takarmány 

2.14.6. Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával 

nyernek. Maximum 1%-ban integrált magzúzó és finomító 

üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. 

kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikát, filloszilikátokat és 

cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. 

Bendővédett lehet. 

Repcemagdara-takarmány 2.14.7. Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1%-

ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet 

és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és 

szilikát, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint 

nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet. 

Repcemagdara-takarmány 04263-EN Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek a Takarmány-

alapanyagok jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), 

termék száma: 2.14.7. Maximum 2%-ban az integrált magzúzásból 

és finomításból származó semlegesítési iszapot (kivéve lecitint) 

tartalmazhat. 

Szezámmagpogácsa 2.17.3. Olajgyártásból származó termék, melyet a szezámnövény 

magvainak sajtolásával nyernek (Sósavban oldhatatlan hamu: 

maximum 5%) 

Pirított szója (bab) 2.18.1. Megfelelő hőkezelésnek alávetett szójabab (Glycine max. L. Merr.). 

(Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Bendővédett 

lehet. 

Szója(bab)pogácsa 2.18.2. Olajgyártásból származó termék, melyet a szójamag sajtolásával 

nyernek. 

Szója(bab)dara 2.18.3. Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek 

extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: 

maximum 0,4 mg N/g × min.).  

Bendővédett lehet. 

Szója(bab)dara, hántolt 2.18.4. Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból 

nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: 

maximum 0,5 mg N/g × min.). Bendővédett lehet. 

Szója(bab)héj 2.18.5. Szójabab hántolása során nyert termék. 

Szójabab, extrudált 2.18.6. Szójababból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és 

keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. 

Bendővédett lehet. 

Szójabab, pehely 2.18.12. Hántolt szójabab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett 

mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. (Ureáz-aktivitás: 

maximum 0,4 mg N/g × min.). 

Szója(bab)dara-

takarmány 

2.18.13. Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek 

extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: 

maximum 0,4 mg N/g × min.). Maximum 1%-ban integrált 

magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési 

segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikát, 

filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers 

lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet. 

Szója(bab)dara-

takarmány, hántolt 

2.18.14. Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból 

nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: 

maximum 0,5 mg N/g × min.). Maximum 1%-ban integrált 

magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési 
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segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikát, 

filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers 

lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet. 

Szója(bab)daratakarmány 04286-EN Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek 

extrahálás és megfelelő hőkezelés után, a Takarmány-alapanyagok 

jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), termék száma: 

2.18.13. Maximum 1.5%-ban az integrált magzúzásból és 

finomításból származó semlegesítési iszapot (kivéve lecitint) 

tartalmazhat. 

Szója(bab)daratakarmány, 

hántolt 

04294-EN Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból 

nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után, a Takarmány-

alapanyagok jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), 

termék száma: 2.18.14. Maximum 1.5%-ban az integrált 

magzúzásból és finomításból származó semlegesítési iszapot 

(kivéve lecitint) tartalmazhat. 

Napraforgómag-pogácsa 2.19.2. Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag 

sajtolásával nyernek. 

Napraforgódara 2.19.3. Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett 

lehet. 

Napraforgódara, hántolt 2.19.4. Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről 

részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. 

(Legnagyobb nyersrosttartalom: a szárazanyag 27,5%-a.) 

Napraforgódara-

takarmány 

04285-EN Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, a Takarmány-

alapanyagok jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), 

termék száma: 2.19.6. Maximum 2%-ban az integrált magzúzásból 

és finomításból származó semlegesítési iszapot (kivéve lecitint) 

tartalmazhat. 

Napraforgódara-

takarmány, hántolt 

04274-EN Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről 

részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat, a Takarmány-

alapanyagok jegyzékében leírtak szerint (68/2013/EU rendelet), 

termék száma: 2.19.7. Maximum 2%-ban az integrált magzúzásból 

és finomításból származó semlegesítési iszapot (kivéve lecitint) 

tartalmazhat. 

Napraforgómag-héj 2.19.5. Napraforgómag hántolása során nyert termék. 

Napraforgódara-

takarmány 

2.19.6. Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1%-

ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet 

és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és 

szilikát, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint 

nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet. 

Napraforgódara-

takarmány, hántolt 

2.19.7. Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa 

extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről 

részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. Maximum 1%-

ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet 

és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf szilikátokat és 

szilikát, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint 

nyers lecitineket tartalmazhat. 

Maximális nyersrosttartalom: 27,5% a szárazanyagban. 
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Növényi olaj és zsír (A név 

kiegészítendő a 

növényfajta nevével.) 

2.20.1. Növényekből nyert olaj és zsír (kivéve a ricinusnövényből nyert 

ricinusolajat), lehet nyálkátlanított, finomított és/vagy 

hidrogénezett. 

Nyers lecitinek 2.21.1. Olajos magvakból és gyümölcsökből származó nyersolaj vízzel 

történő nyálkátlanítása során nyert termék. Citromsav, foszforsav 

vagy nátrium-hidroxid adható hozzá a nyersolaj nyálkátlanítása 

során. 

Mákdara 2.23.2. Olajgyártásból származó termék, melyet a mákmag extrahálásával 

nyernek. 

Kémiai finomításból nyert 

olajsavak (A név 

kiegészítendő a botanikai 

vagy állati eredet 

feltüntetésével.) 

13.6.1. Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok lúg segítségével 

történő savtalanítása, majd savanyítás és a vizes fázis elválasztása 

során nyert termék, amely szabad zsírsavakat, olajokat vagy 

zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek 

természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, 

lecitint és rostokat tartalmaz. 

Fizikai finomításból nyert 

zsírsav-desztillátumok 

13.6.5. Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok desztillálás útján 

történő savtalanítása során nyert termék; a termék szabad 

zsírsavakat, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök 

vagy állati szövetek természetes összetevőit, mint például mono- 

és diglicerideket, szterolokat és tokoferolokat tartalmazhat. 

Hasításból nyert tiszta 

desztillált zsírsavak 

13.6.7. Olaj/zsír hasításából nyers zsírsavak desztillációjával és esetleg azt 

követően hidrogénezéssel nyert termék. Definíció szerint tiszta, 

desztillált, alifás, lineáris, telített és telítetlen C6–C24 

monokarboxil-zsírsavakból áll. 

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat. 

Kémiai finomításból nyert 

semlegesítési iszap 

13.6.8. Növényi eredetű olajok és zsírok kalcium-, magnézium-, nátrium- 

vagy kálium-hidroxid vizes oldata segítségével történő 

savtalanítása során nyert termék, amely zsírsavak sóit, olajokat 

vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek 

természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, 

lecitint és rostokat tartalmaz. 

Kémiai finomításból nyert 

dezodorálási 

desztillátumok (csak a 

dioxinok – nyomon 

követhető vizsgálatával –, 

amely azt mutatja, hogy 

az adott termék megfelel 

a 183/2005/EK rendelet 

II. mellékletében előírt 

határértékeknek) 

02202-EN Semlegesített növényi (...) eredetű olajok desztillálásával nyert, 

majd ezt követően feldolgozott, olaj- vagy összetevőket tartalmazó 

termék. 

Szerves savakkal 

észterezett zsírsavak 

mono- és digliceridjei. (A 

név módosítandó vagy 

kiegészítendő a 

felhasznált zsírsavak 

megnevezésével. / A név 

módosítandó vagy 

kiegészítendő a szerves 

sav megnevezésével.) 

13.6.9. Szerves savakkal észterezett, legalább négy szénatomot tartalmazó 

zsírsavak mono- és digliceridjei. 

Glicerin, nyers 13.8.1. Az alábbiak során nyert melléktermék: 

- Az olaj/zsír hasításának olajkémiai eljárása zsírsavak és vizes 

glicerinoldat nyerése céljából, amelyet vagy a vizes glicerinoldatnak 
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nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése követ, vagy a 

természetes olajoknak/zsíroknak zsírsav-metilészterek és vizes 

glicerinoldat nyerése érdekében végzett transz-észterezése 

(legfeljebb 0,5% metanoltartalommal), amelyet a vizes 

glicerinoldatnak nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése 

követ. 

- Biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem 

meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-

észterezésével. A glicerinben maradhatnak ásványi és szerves sók 

(legfeljebb 7,5%). 

Legfeljebb 0,5% metanolt és legfeljebb 4%, zsírsav-

metilészterekből, zsírsav-etilészterekből, szabad zsírsavakból és 

gliceridekből álló MONG-ot (Matter Organic Non Glycerol, nem 

glicerines szerves anyag) tartalmazhat.  

- Növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal 

vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése 

céljából. 

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat. 

Glicerin 13.8.2. Az alábbiak során nyert melléktermék: 

- Olajkémiai eljárás, amely vagy a) olaj/zsír hasítása révén 

történik, melyet a vizes glicerinoldat sűrítése és desztillációval (lásd 

B. rész, eljárások glosszáriuma, 20. bejegyzés) vagy ioncserés 

eljárással történő finomítás követ; vagy b) természetes 

olajok/zsírok transz-észterezése zsírsav-metilészterek és nyers 

vizes glicerinoldat nyerése céljából, melyet a vizes glicerinoldatnak 

nyers glicerin nyerése érdekében történő sűrítése és desztillációval 

vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ. 

- Biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem 

meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-

észterezésével, amit a glicerin finomítása követ. Minimális 

glicerintartalom: a szárazanyag 99%-a. 

- Növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal 

vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése 

céljából, amelyet a nyers glicerin finomítása és desztillálás követ. 

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat. 

 

 

 

Sor kerülhet szója(babok) és a napraforgómagok hántolására, amelynek 
eredményeként a dara nyersrosttartalma alacsony, és ily módon fehérjetartalma 
magas lesz („hi-pro”, azaz magas fehérjetartalmú, kontra „low-pro” azaz alacsony 
fehérjetartalmú dara). 

 
Az egyéb feldolgozott olajos magvak közé tartozik a lenmag, a szezámmag, a 

kukoricacsíra és a mák. Az egyéb feldolgozott olajok közé tartozik a shea-, illipe-, 
sáfránymag- és földimogyoró-olaj. 
 
A fenti lista szükség esetén módosulni fog a növényiolaj- és fehérjeiparág  fejlődése, 
illetve a takarmány-alapanyagokra vonatkozó uniós jogszabályok (mint például a 

Takarmány-alapanyagok jegyzéke) fejlődése függvényében. 
 

A fenti felsorolás nem teljes körű. Minden takarmány-alapanyagként eladott termék 
kapcsán rendelkezésre kell állnia egy ezen útmutatóval összhangban elkészített 

kockázatértékelésnek.  
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3.  A fő folyamatok áttekintése 
 

3.1. OLAJOS MAGVAK FELDOLGOZÁSA 
 

3.1.1. A MAGOK/BABOK TISZTÍTÁSA, SZÁRÍTÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Első lépésként a magot/babot megtisztítják és megszárítják. Az idegen anyagokat 
(köveket, üveget és fémet) rostálással és mágnesekkel távolítják el, így kikerülnek a 
takarmány-láncból. 

A szárítás során elkerülik az érintkezést a gyúlékony gázokkal, kivéve, ha a 
szárításhoz földgázt használnak. 

Vannak olyan olajos magvak – például a szójabab és a napraforgó –, amelyet a 
tisztítást követően hántolnak. A hántolás eredményeként az extrahált dara 
nyersrost-tartalma alacsony, és ily módon fehérjetartalma magas lesz. A szójahéjat 
változatlanul vagy pellet formájában szintén fel lehet használni takarmányozásra. 
 

 
3.1.2. ZÚZÁS ÉS MELEGÍTÉS 

A magas olajtartalmú magokat, például a repce- és napraforgómagot általában egy 
előmelegítési lépést követően mechanikusan sajtolják. A sajtolt pogácsa olajtartalma 
akár 18% is lehet. Ennek további feldolgozása az extraktorban történik. A sajtolt 
pogácsát bizonyos esetekben még tovább sajtolják. Ily módon az olajtartalom 10% 
alá esik, és ennek eredményeként a pogácsa takarmányozási célra értékesíthető. A 
viszonylag alacsony olajtartalmú szójababot hőkezelik, mechanikusan zúzzák, és 
további olajkinyerés céljából nyersanyagként/pehely formájában használják. 

Előfordul, hogy a nyersanyagot melegítés nélkül sajtolják; az ilyen olajat hidegen 

sajtolt olajnak nevezik. Mivel a hidegsajtolás nem vonja ki az összes olajat, csak 
néhány különleges étolaj gyártása esetén alkalmazzák, pl. olívaolaj. 
 

3.1.3. OLDÓSZERES EXTRAKCIÓ 

Az oldószeres extrakciót az olaj és a magok/babok különválasztására használják. Az 
előzetes feldolgozást követően a magokat/babokat többlépcsős ellenáramú 
folyamatban oldószerrel kezelik, amíg a magvak olajtartalma minimálisra csökken. 
Az olajkinyerés során legelterjedtebben használt oldószer a hexán.  

Az olaj és oldószer elegyét desztillációval a két alkotóelemre, olajra és oldószerre 
választják szét. Az oldószert visszajuttatják az extrakciós folyamatba. 
 

3.1.4. OLDÓSZERMENTESÍTÉS ÉS TÓSZTEREZÉS 

A hexán tartalmú extrahált darát az oldószermentesítő tószterben, közvetett 
fűtéssel és gőzbefúvással kezelik. Az oldószermentesítő tószterezési eljárásnak 
három célja van. Egyrészt visszanyerik az extrahált darából az oldószert, másrészt 

pl. a glükozinolátok vagy tripszin inhibitorok mennyiségének csökkentésével 

megnövelik az extrahált dara tápértékét, harmadrészt pedig minimalizálják a 
biológiai szennyeződés veszélyét. 
 

3.1.5. SZÁRÍTÁS, HŰTÉS, TÁROLÁS 

A tárolásra alkalmas stabil és szállítható takarmány-alapanyag elérése érdekében az 
extrahált darát ezt követően szárítják és hűtik. Az extrahált darákat általában 
silókban tárolják. A zsákos csomagolást csak kivételes esetben használják. Annak 
érdekében, hogy az extrahált dara ne tapadjon a siló falához, gyakran 
csomósodásgátló anyagot (pl. agyagásványokat) adagolnak. Ez különösen akkor 
fontos, ha a silók magassága jelentős. A csomósodásgátló anyagként a 
takarmányozásra vonatkozó jogszabályokban engedélyezett anyagok használhatók. 
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3.2.  FINOMÍTÁS 
 

A sajtolással és/vagy extrakcióval nyert nyers olajokat esetenként közvetlenül is 
felhasználják élelmiszerként, illetve takarmányként. A legtöbb esetben azonban a 
nyers olajokat finomítják. 

A nyers olajok finomításának célja a nyálkaanyagok, nyers lecitinek, valamint a 

szabad zsírsavak olajból való eltávolítása úgy, hogy az étolajnak semleges íze 
legyen, de eközben a tápérték változatlan maradjon, valamint  a termék minősége 
és stabilitása biztosított legyen.  

 
3.2.1. NYÁLKÁTLANÍTÁS: KÉMIAI ÉS FIZIKAI FINOMÍTÁS 

A nyálkátlanítás a finomítás első lépése, amelynek során az olajból eltávolítják 

nyálkaanyagokat/nyers lecitineket. E célból a nyers olajat magas hőmérsékleten 
vízzel, enzimekkel vagy élelmiszer-kategóriájú savakkal kezelik. A hidratált 

nyálkaanyagokat ennek a lépésnek a végén vagy a semlegesítést követően 
eltávolítják. A nyálkaanyagok a lecitinek előállítása során nyersanyagként szolgálnak.  
 

3.2.2. SEMLEGESÍTÉS: KÉMIAI FINOMÍTÁS 

A szabad zsírsavak felelősek az olaj savasságáért. A kémiai finomítás a 

hagyományos olajfinomítási módszer, amely magában foglalja a nyers olajban 
található e szabad zsírsavak semlegesítésének lépését. A semlegesítés során az 
olajat egy élelmiszer-kategóriájú alkáli oldattal (marószóda) kezelik, amely a szabad 

zsírsavakkal reakcióba lépve semlegesítési iszapot hoz létre.  
 

A semlegesítési iszapot – amennyiben még jelen vannak, akkor a kicsapódott 
nyálkaanyagokkal együtt – centrifugálással elválasztják az olajtól. A semlegesítési 
iszap jellemzően 40% vizet és 60% zsíros anyagot (szabad zsírsavak, trigliceridek) 

tartalmaz. Az olyan létesítményekben, ahol egyidejűleg zúznak olajos magvakat és 
finomítják a magvakból származó olajakat (integrált zúzás és finomítás), a 

semlegesítési iszap és a nyálkaanyagok visszaforgathatóak az extrahált darába vagy 
pogácsákba, nagyjából 1,5%-os bekeverési szinttel.  
A semlegesítési iszap takarmány-alapanyagként, „semlegesítési iszap” 

megnevezéssel értékesíthető a piacon, illetve sav segítségével savas olajak 
nyerhetőek belőle. 

Az integrált zúzási és finomítási folyamat során a nyálkaanyagok és a semlegesítési 
iszap előállítása egy olyan folyamat, amely során a nyálkaanyagokat és a szabad 
zsírsavakat folyamatosan eltávolítják az olajból, majd ezeket a nyálkaanyagokat 

vagy ezt a semlegesítési iszapot az extrahált darához vagy pogácsákhoz 
folyamatosan hozzáadagolják. A semlegesítési iszap összetevői a magvak vagy a 

babok természetes összetételének részét képezik. Ez azt jelenti, hogy a zúzási 
folyamatba kizárólag a magvaktól és a baboktól elválasztott természetes összetevők 
kerülnek visszaforgatásra. Az adott létesítmény kialakítása határozza meg, hogy az 

integrált magzúzó és finomító üzemekben visszaforgatják-e a semlegesítési iszapot 
az extrahált darába vagy pogácsákba. Ez nem tartozik a napi irányítási döntések 

hatókörébe.  
A 2013. január 17–18-án tartott ülése során az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 

Állandó Bizottság takarmányozással foglalkozó munkacsoportja megerősítette azon 
extrahált daráknak és pogácsáknak a takarmány-alapanyag státuszát, amelyekhez 
integrált magzúzó és finomító üzemekben semlegesítési iszapot adagoltak. 

 
3.2.3. FEHÉRÍTÉS: KÉMIAI ÉS FIZIKAI FINOMÍTÁS 

A fehérítés (halványítás) célja az olyan színanyagok szintjének csökkentése, mint a 
karotinoidok és a klorofill, de ez az eljárás a foszfatidok, iszapok, fémmaradványok, 

oxidációs termékek és fehérjék maradékanyagait is eltávolítja. Ezek a nyomokban 
megtalálható anyagok zavart okoznak a további feldolgozásban. Csökkentik a 
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végtermék minőségét, eltávolításuk aktivált derítőfölddel és szilikával végzett 
adszorpcióval történik. Az integrált magzúzó/finomító üzemekben az elhasznált 

derítőföldet visszaforgathatják az extrahált darába. A csak finomítást és/vagy 
keményítést végző üzemekből származó derítőföldet, amely nikkelt is tartalmazhat, 

kizárják a takarmány-alapanyagokba történő visszaforgatási folyamatból, és a 
takarmányláncon kívül ártalmatlanítják. Amennyiben a nyers olajban nehéz 
policiklusos aromás szénhidrogének találhatóak, az eltávolításukhoz aktív szenet kell 

használni. Az aktív szenet tartalmazó derítőföldet a takarmányágazaton kívül 
ártalmatlanítják. 
 
 

3.2.4. WINTERIZÁLÁS: ADOTT ESETBEN KÉMIAI ÉS FIZIKAI FINOMÍTÁS IS 

A winterizálás során a viaszokat kristályosítják és szűréssel eltávolítják, így a 
folyékony frakció hidegebb hőmérsékleteken nem válik zavarossá. A szűrőfolyamat 

után megmaradt szűrőpogácsa olajból, viaszokból és szűrési segédanyagból áll. A 
szűrőpogácsa visszaforgatható a tószterbe és hozzáadható az extrahált darához (egy 

integrált magzúzó/finomító üzemben), illetve takarmányozási célra önmagában 
értékesíthető (önálló finomítás esetén). A winterizálás fogalma évtizedekkel ezelőtt 

született, amikor a gyapotmagolajat az itt leírt eredmény elérése érdekében téli 
hőmérsékletnek tették ki. A kristályosodást hőmérséklet-változással elérő 
winterizálási folyamatokat napraforgó- és kukoricaolajon végzik. Ezt a folyamatot 

viasztalanításnak is nevezik. 
 

3.2.5. SZAGTALANÍTÁS (DEZODORÁLÁS): KÉMIAI FINOMÍTÁS 

A szagtalanítás vákuumos vízgőz-desztillációval történik, amely során a zsírok és 

olajok nemkívánatos ízét, színét és szagát eredményező viszonylag illékony 
összetevőket eltávolítják. Ezt a nemkívánatos anyagok és a trigliceridek 

illékonysága közötti nagy különbség teszi lehetővé. 

A szagtalanítás célja a szag- és ízrontó anyagok, illetve egyéb olyan illékony 
vegyületek hasítással történő leválasztása, mint a növényvédő szerek és a könnyű 

policiklusos aromás szénhidrogének. A folyamat körültekintő elvégzése az olaj 
stabilitását és színét is javítja, miközben tápértéke megmarad. 

A szagtalanítóban eltöltött időtől függően a folyamatot vákuumban (0,5–8 mbar) 
végzik, 180–270 °C közötti hőmérsékleten,  

valamilyen leválasztó anyag, például vízgőz vagy nitrogéngáz segítségével, mivel a 
szagokért és ízekért felelős anyagok általában illékonyak. A megadott 

tartományokon belül szükség esetén változtatják a paramétereket annak érdekében, 
hogy egyes anyagokat eltávolítsanak. 

A fehérjék további eltávolítása e lépésben történik meg. 

 
3.2.6. DESZTILLÁLÁS (LEPÁRLÁS): FIZIKAI FINOMÍTÁS 

A fizikai finomítás során lepárlással eltávolítják a szabad zsírsavakat. A szabad 

zsírsavak forráspontja alacsonyabb, mint a trigliceridolajé. A fizikai finomításból 
származó szabad zsírsavakat zsírsav-desztillátumoknak nevezik. Az önálló finomítók 
– vagyis azok, amelyek beszerzik a nyers olajokat, nem pedig maguk zúznak olajos 

magvakat – trópusi olajok, mint például pálmaolaj, pálmamagbélolaj és kókuszolaj 
esetében gyakran alkalmazzák a fizikai finomítást. Az integrált magzúzó és finomító 

üzemek is alkalmazhatnak fizikai finomítást olyan magvakból származó olajak 
esetében, mint például a repce-, napraforgó- és szójababolaj. A fizikai finomítás nem 

tartalmazza a nyers olaj semlegesítésének lépését, és így nem keletkezik 
semlegesítési iszap.  
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3.3. OLAJOK ÉS ZSÍROK MÓDOSÍTÁSA 

 
3.3.1. HIDROGÉNEZÉS 

A hidrogénezés során a hidrogén reakcióba lép a zsírsavak telítetlen kötéseivel. A 
hidrogénezés célja annak elérése, hogy az olajok és zsírok olvadásprofilja 
specifikusan alakuljon, illetve hogy a telítetlen kettős kötések számának 
csökkentésével megfelelő oxidatív stabilitást érjenek el.  

A hidrogénezést úgy érik el, hogy az olaj hő hatására,  

fémkatalizátor – például nikkel – jelenlétében hidrogéngázzal reagál. 

 
3.3.2. ÁTÉSZTEREZÉS 

Az olaj/zsír jobb olvadási tulajdonsága átészterezéssel is elérhető, amelynek során a 

zsírsavakban a glicerinhez kapcsolódó zsírsavakat más olajok/zsírok zsírsavaival 
cserélik ki.  
Kétféle átészterezési folyamat létezik: kémiai és enzimatikus.  

A bázikus katalizátorok, pl. nátrium-metoxid jelenlétében végzett kémiai átészterezés 

a zsírsavak nem szelektív, azaz véletlenszerű átrendeződését eredményezi. Az 
immobilizált lipázok segítségével végzett átészterezés az iparágban elterjedtebb 

módszer, mivel ez a zsírsavak pozícióját a trigliceridekben szelektív módon változtatja 
meg. 

A hidrogénezést vagy átészterezést követően a kimenő terméket (szükség szerint) 
fehérítik, és (újra) szagtalanítják. 

 
3.3.3. FRAKCIONÁLÁS 

Egy triglicerid lánchosszúsága határozza meg annak olvadáspontját. A frakcionálás 

ellenőrzött kristályosítással jár. A szilárd anyagokat oldószerek, winterizálás vagy 
préselés segítségével távolítják el. A préselés hidraulikus nyomással vagy 

vákuumszűréssel történik. 
A frakcionálást speciális zsírok pálma- vagy pálmamagbélolajból történő előállítására 
használják. 

 
3.3.4. HASÍTÁS 

A trigliceridek észterkötéseinek hasítása nagy nyomás alatt, víz segítségével 
történik. E folyamat eredményeként zsírsavak és glicerinmolekulák keletkeznek. A 
glicerint vízzel választják el. 

 
Az alábbi folyamatábrákon a fő alkalmazott folyamatok láthatók: 

- Olajos magvak zúzása 
- Olaj kémiai finomítása 

- Olaj fizikai finomítása 

- A finomított olaj további feldolgozása 
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3.4. A ZÚZÁS FOLYAMATÁBRÁJA 

 
 
 
 
 
 
  

Folyamatábra Olajos magvak sajtolásaa 

Magvak 

Sajtolás és 

melegítés 

Előpréselés 

Oldószeres 

extrakció 

Oldószerek 

eltávolítása 

desztillációval/hasítá

ssal 

Nyers olaj 
19., 37, és 54. 

oldald 

Nyálkátlanításra 

Nyers olaj 

Nyálkátlanításra 
Szűrési 

segédanyag 

derítésbőlb 

Oldószermente

sítő 

tószterezés 

Szárítás 

Hűtés 

Extrahált dara  
20., 38. és 55. oldal

d   

(2.14.3., 2.14.6., 2.18.3., 

2.18.4., 2.18.13., 

2.18.14., 2.19.3., 2.19.4., 

2.19.6., 2.19.7.)
c 

finomításbólb 

Semlegesíté

si iszap 

winterizálásbólb 

Használt 

derítőföld 

Tisztítás, 

szárítás, 

hántolás 

Lehántolt 

héj 

Oldószer 

Pogácsa 

Csomósodá

sgátló szer 

a Tipikus folyamatábra; a folyamatlépések sorrendje gyártóüzemenként eltérhet 

b A szám a takarmány-alapanyagok jegyzékében az azonosító számára utal 

(68/2013/EU bizottsági rendelet) 

c Csak az integrált sajtolási és finomítási műveletekre vonatkozik 

Pogácsa 

további 

sajtolása 

Pogácsa 
(2.1.4.2., 

2.1.4.6.)
c 
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3.5. A KÉMIAI FINOMÍTÁS FOLYAMATÁBRÁJA 
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3.6. A FIZIKAI FINOMÍTÁS FOLYAMATÁBRÁJA 
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3.7. AZ TOVÁBBI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁBRÁJA 
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4. A FEDIOL élelmiszer- és takarmánybiztonsági lánc 
kockázatértékeléseinek módszertana 

 
4.1. A TAKARMÁNYBIZTONSÁGI LÁNC KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE SORÁN VIZSGÁLT 

NÖVÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 
 repcemag 

 szójabab 
 napraforgómag 
 pálmagyümölcs és pálmamag  

 kókuszdió 
 

4.2. HOGYAN VÉGEZTE EL A FEDIOL A LÁNCOK KOCKÁZATÉRTÉKELÉSÉT?  
 

A FEDIOL az EFISC útmutatóban (6. fejezet, HACCP-rendszer) leírt módszertant 

követte. 
 

1.1. Olajtartalmú növényenként a FEDIOL a lánc következő elemeit tartalmazó 
folyamatábrát állított össze: a növény termesztése, a betakarított olajos magvak 
vagy gyümölcsök tárolása és szállítása, ezek feldolgozása különféle olajban és 

fehérjében gazdag termékekké, valamint ezek tárolása és végső szállítása az 
élelmiszer-, illetve takarmányipar számára. Az extrahált pálmamagdara és a 

kopra takarmány-alapanyagok kívül esnek ezen értékelések hatókörén, mivel 
ezeket olyan cégek gyártják, amelyek nem tagjai a FEDIOL-nak. 
 

1.2. A FEDIOL a növényi olaj gyártási lánc minden egyes elemére vonatkozóan leírta 
azokat az élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági veszélyeket, amelyeknek 

felmerülése a lánc adott pontján ésszerűen várható, feltéve, hogy nem tesznek 
védelmi biztonsági intézkedéseket. A feldolgozási lépések (zúzás és/vagy 

finomítás és további feldolgozás) vonatkozásában általában a berendezésekhez 
kapcsolódó veszélyek jellemzésére került sor. Biztonsági veszélynek számít egy 
termékben található olyan biológiai (B), kémiai (C) vagy fizikai (P) anyag vagy 

állapot, amely veszélyt jelent az emberek vagy állatok egészségére.  
 

1.3. A növényi olaj gyártási lánc azon elemeiben, amelyek olyan mezőgazdasági 
tevékenységeket fednek le, mint a növénytermesztés, a betakarított olajos 
magvak vagy gyümölcsök szállítása és tárolása, valamint az olajos magvak 

szárítása és az olajos gyümölcsök zúzása, a veszélyek ellenőrzése a gyártási 
lánc adott elemében érdekelt vállalkozások felelőssége. Ezért van az, hogy itt 

csak definiálják a felmerülő veszélyeket, a hozzájuk kapcsolódó kockázatokat 
azonban nem mérték fel (nem történt meg a valószínűség és a súlyosság 
felmérése). A FEDIOL kockázatértékeléseiben felsorolt kockázatok azonban 

lehetővé fogják tenni a helyi vállalkozások számára, hogy megtegyék a 
szükséges intézkedéseket. A FEDIOL tagjai kötelesek ezt igazolni, ha a 

gyártási lánc adott elemében aktív tevékenységet végeznek. Az e veszélyek 
elhárítását célzó szabályozó intézkedéseket végső soron a zúzás vagy a 
finomítás szintjén is meg lehet tenni. 

 

1.4. Az ilyen kockázatértékelések eltérőek lehetnek a növényiolaj- és 

fehérjeiparág gyártói körében, például a nyersanyagok eredete és a vállalkozó 
egyedi és különleges feldolgozási feltételei függvényében. 

 

Továbbá ezekben a táblázatokban nem szerepel működési előfeltételi program 
(OPRP), illetve kritikus ellenőrzési pont (CCP) annak a ténynek köszönhetően, 

hogy az ilyen OPRP vagy CCP létrehozásához vezető döntésnek összhangban kell 
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lennie az egyes üzemek vagy feldolgozósorok esetében meglévő valós 
körülményekkel. 

 
1.5. A FEDIOL igazolta a kockázatértékelést. 

 
1.6. A FEDIOL ellenőrizte, hogy az EU jogszabályai vagy az olyan szervezetek 

kereskedelmi szabályai, mint a FEDIOL és a FOSFA vagy a NOFOTA 

meghatároznak-e határértékeket az adott veszéllyel kapcsolatban, és ha igen, 
felsorolta ezeket. 

 
1.7. Az áruk csomagolása az ellátási lánc kockázatelemzését szolgáló jelen 

módszertan keretén kívül esik. A gyártelepi (ex-works) szállítmányok szállítása 

szintén kívül esik jelen módszertan keretén. 
 

A szójabab, repcemag, napraforgómag, pálma-/pálmamagbélolaj és kókuszolaj 
biztonsági kockázatértékelése alább csatolva megtalálhatóak, és a FEDIOL 
weboldalán is elérhetők: http://www.fediol.eu.  

A fentebb leírtak szerint minden egyes kockázatértékelés a következő részekből áll: 
 a teljes ellátási láncot ábrázoló folyamatábra 

 az ellátási lánc lépéseihez – azaz termesztés, szárítás, zúzás, finomítás, tárolás 
és szállítás – kapcsolódó kockázatokat tárgyaló adatlapok.  
A napraforgó-, repcemag-, pálmagyümölcs- (/pálmamag-) és kókuszdió-ellátási 

láncok tárolásra és szállításra vonatkozó adatlapjai megegyeznek a szójababéval. 
 

 
A FEDIOL az olajos magvak és az olajgyümölcsök ellátási láncainak 
takarmánybiztonsági értékelését kétévente végzi el. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

  

 Repcemag termesztése 

Repcemag 

Tisztítás 

Szárítás az elsődleges termeléskor 

Szárított repcemag 

(A) Szállítás Tárolás 

Folyamatábra: az EU-ban takarmányként történő felhasználásra szánt repceolajból származó termékek  

termelési lánca 

(R
át

áp
lá

lá
so

s 
fin

om
ítá

s)
 

(A) Szállítás 

 
(4.1.) 

Finomított 
olaj 

gyártása 

(4.2.) 

Repcéből 
nyert 

zsírsav-
desztillátum
ok gyártása 

 

(4.3.) 

Repcéből 
nyert 
savas 
olajak 

gyártása 

 

(4.4.) 

Repcéből 
nyert 

dezodorálási 
desztillátumo

k gyártása 

 

(4.) 

Finomítás 

(1.)Repcemag termesztése 

 Repcemag 

 Tisztítás 

(2.)Szárítás az elsődleges termeléskor 

 Szárított 

repcemag 

Használt derítőföld Szűré

si 

segéd

Zsírsavak 

sói 

Nyers, 

nyálkátlanított 

repceolaj 

(3.) Repcemag zúzása 

 Nyers lecitinek (3.2.) Nyers lecitinek (nyálkaanyagok) gyártása 

(3.1.) Nyers olaj gyártása 

(3.3.) Repcemagdara gyártása 

 (B) Szállítás 

Finomított repceolaj 

Repcéből nyert dezodorálási 

desztillátumok 

Repcéből nyert zsírsav-

desztillátumok 

Repcéből nyert savas olajak 

Repcéből nyert zsírsav-melléktermékek gyártása 

Repcéből nyert zsírsavak gyártása 

Hasítás és desztillálás (olajkémiai iparág) 

Repcemagdara  (A) Szállítás 

Repcéből nyert zsírsav-

melléktermékek 

 (B)Szállítás 

 Elegyítés 

AZ EU 

TAKARMÁNYIPARA 

Repcéből 

hasítással 

nyert 

zsírsavak 

AZ EU-N KÍVÜL 

AZ EU-N BELÜL 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

5. Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 1. Repcemag termesztése* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZA

TI 

OSZTÁLY  

INDOKLÁS  
JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C    A repcemagot exportáló harmadik 

országok pozitív listákat vezetnek a 

termesztés során felhasznált növényvédő 

szerek használatáról, ami bizonyos 

esetekben ellentétben állhat a 

növényvédőszer-maradékokat szabályozó 

európai jogszabályokkal.  

 

A nedves területekről származó 

repcemagokban magas lehet a gombaölő 

szerek szintje. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja az olyan 

árucikkek forgalomba hozatalát, 

amelyek nem tesznek eleget a 

mellékletekben meghatározott MRL-

eknek. A 178/2006/EK rendelet I. 

melléklete felsorolja azon 

élelmiszereket és takarmányokat, 

amelyekre a szermaradék-határértékek 

vonatkoznak. A 149/2008/EK rendelet 

II., III. és IV. melléklete meghatározza 

az I. mellékletben felsorolt termékekre 

vonatkozó MRL-eket. 

  

Az EU által nem 

engedélyezett GMO-k 

B    Az új GMO-k különböző ütemű 

jóváhagyása az EU-ban és azon harmadik 

országokban, ahonnan az olajos 

magvakat importálják. Az EU által nem 

engedélyezett GMO-k nyomokban való 

előfordulásának kockázata az EU által 

importált olajos magvakban. 

  Ez inkább jogi 

megfelelési kérdés, 

mintsem 

élelmiszerbiztonsági. 

Növényi toxinok C    A repcemagok tartalmazhatnak 

gyommagvakat. 

A 2002/32/EK irányelv határértéket ír 

elő a gyomok mérgező magvainak 

maximális arányára. 

 A repcemagok vizuális 

vizsgálata. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz.  
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   2. Repcemag szárítása az elsődleges gyártás során* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZA

TI 

OSZTÁLY  

INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szárítás során bekerült 

szennyező anyagok  

        

- dioxin C    A hulladékégetés 

dioxinképződéshez vezethet. 

Ez idáig a zúzással foglalkozó 

vállalatok úgy találták, hogy a 

nyers repceolaj dioxinszintje 

az érzékelési határ alatt van. 

Élelmiszerek és 

takarmányok dioxin- és 

dioxin jellegű PCB-

szennyeződésének 

megelőzésére és 

csökkenésére vonatkozó 

gyakorlati kódex (Code of 

Practice for the prevention 

and reduction of dioxin and 

dioxin-like PCB 

contamination in foods and 

feeds) (Codex CAC/RCP 

62-2006). 

 A helyes gyártási gyakorlatok olyan 
tüzelőanyagok használatát ajánlják, 
amelyek nem vezetnek dioxinok, 
dioxin jellegű vegyületek és egyéb 
káros szennyező anyagok 
keletkezéséhez.  

Közvetlen melegítés esetén 

megfelelő égőket kell használni. A 

nyomon követést azért tartják 

szükségesnek, mert biztosítja, hogy 

a szárítási vagy hevítési folyamatok 

ne vezessenek a dioxinok és dioxin 

jellegű PCB-k szintjének 

megemelkedéséhez. Közvetlen 

szárítás esetén nem szabad 

hulladék anyagokat használni 

tüzelőanyagként. 

 

A repcemagból származó 

takarmány-alapanyagoknak eleget 

kell tenniük a 2002/32/EK irányelv 

dioxinokra és dioxin jellegű PCB-kre 

vonatkozó határértékeinek. 

* Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése    Repcemag zúzása, olajfinomítás és -feldolgozás (általános) 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Berendezésekből származó 

hidraulikus olajok vagy 

kenőanyagok 

C alacsony magas 3 A hidraulikus olajok és 

kenőanyagok mérgező 

anyagokat tartalmazhatnak. 

 Az előfeltételi programnak 

biztosítani kell, hogy a termékek 

nem élelmiszer-kategóriájú 

hidraulikus olajjal vagy 

kenőanyagokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, illetve 

minimalizálnia kell annak a 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 

olajok és kenőanyagok szennyezik 

be. Az előfeltételi program 

tartalmazhatja a felhasznált 

mennyiségek rögzítését. 

 

A vízben található szennyező 

anyagok, úgymint PFOS 

(perfluoroktán-szulfonsav) és 

PFOA (perfluor-oktánsav) 

C alacsony Közepes 2 A zúzási és finomítási folyamat 

során vizet használnak. 

A takarmányok gyártása során a 

183/2005/EK rendelettel 

összhangban megfelelő minőségű 

vizet kell használni 

  

Tisztítószerek és kazánokban 

használt vegyszerek 

C Közepes Közepes 3 A tisztítószerek és a (hőfejlesztő 

berendezésekhez használt 

vegyszereket tartalmazó) gőz 

kapcsolatba lépnek a termékkel. 

 A gyártási rendszerben alkalmazott 

tisztítószereket le kell öblíteni. A 

tisztítószereknek és a hőfejlesztő 

berendezésekhez használt 

vegyszereknek alkalmasnak kell 

lennie az élelmiszeriparban való 

használatra. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

 

C Közepes magas 4 Nem FEDIOL tagok még mindig 

használhatnak fűtőfolyadékokat. 

 

A FEDIOL étkezési célú olajok 

feldolgozás során történő hevítésére 

vonatkozó gyakorlati kódexe (Code 

of Practice on the Heating of Edible 

Oils during Processing) szerint nem 

engedélyezett a fűtőfolyadékok 

használata. 

Forró vízzel vagy gőzzel történő 

hevítés alkalmazandó. 

Máskülönben szabályozó 

intézkedésnek kell gondoskodnia 

arról, hogy a termék 

fűtőfolyadékokkal ne érintkezzen. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   3. Repcemag zúzása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó 

mérgezett gabona kerülhet az 

élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni 

programot kell alkalmazni, 

amely az élelmiszerláncban 

megfelelő. 

 

Hexánból eredő mérgező 

anyagok, úgymint benzol 

C alacsony magas 3 Az ipari hexán mérgező 

anyagokat tartalmazhat. 

A 2009/32/EK irányelv 

meghatározza a hexán 

használatának tisztasági 

követelményeit az olajos 

magvak zúzása során.  

Élelmiszer-kategóriájú hexánt 

kell használni. 

 

Idegen anyagok, például 

üveg, fa, fémek stb. 

P Közepes Közepes 3 Idegen anyag lehet jelen.  Meg kell valósítani egy olyan 

rendszert, amely eltávolítja az 

idegen anyagokat. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   3.1. Nyers olaj gyártása  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szűrési segédanyagokból 

származó szennyező 

anyagok 

C alacsony magas 3 A nyers olaj esetlegesen 

kimoshat szennyező 

anyagokat a szűrési 

segédanyagokból. 

 Élelmiszer-ipari használatra 

alkalmas szűrési 

segédanyagok alkalmazása. 

 

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C Közepes Közepes 3 A hexán visszanyeréséhez 

élelmiszer-kategóriájú, 

alacsony/közepes 

viszkozitású ásványi olajokat 

használnak. A zúzást végző 

vállalat érdeke, hogy a lehető 

legnagyobb mennyiségű 

hexánt nyerje vissza, és e 

célból jól tartsa karban a 

visszanyerő rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, és 

minimalizálnia kell annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány a 

C(10-40) olajokban 

megengedett tartalmát 400 

mg/kg határértékben 

határozza meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, pl. gyomirtók, 

rovarirtók, gombaölők vagy 

rágcsálóirtók az MRL felett. 

C Alacsony* Közepes 2 A repcemag termesztése 

során felhasznált 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres monitoringjából 

kiderül, hogy a maradékok 

szintjei a törvényi 

határértékeken belül 

maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy az élelmiszer-

biztonságról gondoskodnak. A 

FEDIOL állásfoglalása 

(11SAF181) megállapítja, 

 *Bizonyos országokból 

származó repcemagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  hogy a repcemag átlagos 

olajtartalma alapján (40% és 

45% között mozog) 2,5-ös 

feldolgozási tényezőt  

kell alkalmazni a repceolaj 

MRL-jének megállapításához. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

repceolajban megtalálhatók 

lennének.  

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Dioxin C Nagyon 

alacsony 

Magas 2    A FEDIOL szennyező 

anyagok olajból és extrahált 

darából származó 

termékekben való 

előfordulásával kapcsolatos 

adatgyűjtésre vonatkozó 

gyakorlati kódexének 

(FEDIOL code of practice on 

gathering data on 

contaminants prevalence in oil 

and meal products) dioxinra 

vonatkozó mellékletében 

konkrét földrajzi eredetű 

repcemagok esetében 

előírhat dioxinvizsgálati 

követelményeket. 

 

Visszanyerést követően a 

nyers olajban található 

hexánmaradványok 

C magas alacsony 3 Az olajból történő 

hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően 

a nyers olajban 

hexánmaradványok 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú 

nyers repceolaj 

takarmányozás 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 27 

Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  maradnak. kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek 

a kémiai szennyeződéseknek 

a legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

szempontjából biztonságos. A 

FOSFA lobbanáspont-

határértéke 121̊C, ami a 

szállítás és tárolás biztonsága 

szempontjából lényeges. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   3.2. Nyers lecitinek gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C közepes közepes 3 A hexán visszanyeréséhez 

élelmiszer-kategóriájú, 

alacsony/közepes 

viszkozitású ásványi olajokat 

használnak. A zúzást végző 

vállalat érdeke, hogy a lehető 

legnagyobb mennyiségű 

hexánt nyerje vissza, és e 

célból jól tartsa karban a 

visszanyerő rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, és 

minimalizálnia kell annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány a 

C(10-40) olajokban 

megengedett tartalmát 400 

mg/kg határértékben 

határozza meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, pl. gyomirtók, 

rovarirtók, gombaölők vagy 

rágcsálóirtók az MRL felett. 

C alacsony* közepes 2 A repcemag termesztése 

során felhasznált 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres monitoringjából 

kiderül, hogy a maradékok 

szintjei a törvényi 

határértékeken belül 

maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy az élelmiszer-

biztonságról gondoskodnak.  

 *Bizonyos országokból 

származó repcemagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

repceolajban megtalálhatók 

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  lennének.  

Visszanyerést követően a 

nyers lecitinekben található 

hexánmaradványok 

C magas alacsony 3 Az olajból történő 

hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően 

a nyers olajban 

hexánmaradványok 

maradnak. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek 

a kémiai szennyeződéseknek 

a legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú 

takarmány-alapanyagok 

takarmányozás 

szempontjából biztonságosak. 

A FOSFA lobbanáspont-

határértéke 121̊C, ami a 

szállítás és tárolás biztonsága 

szempontjából lényeges. 

Kórokozók B alacsony közepes 2 Mikrobáknak a nyers 

lecitinekből elpárolgott víz 

kondenzációja 

eredményeként létrejövő 

növekedése.  
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   3.3. Repcemagpogácsa és extrahált repcedara gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Csomósodásgátló anyagból 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A csomósodásgátló anyag 

ásványi eredetű, és 

természetétől fogva dioxint 

tartalmazhat. A dioxin az 

emberekre és állatokra nézve 

mérgező. 

A 2439/1999/EK rendelet 

meghatározza a 

csomósodásgátló anyagok 

minőségi kritériumait. 

Takarmány minőségű 

csomósodásgátló anyag 

vásárlása. 

 

Szalmonella B magas magas 4 A szalmonella a takarmány 

mikrobiológiai 

szennyeződésének komoly 

veszélyét jelenti. A 

szalmonella elterjedt a 

környezetben, és az 

élelmiszerlánc minden eleme, 

a termelőktől a fogyasztókig 

szerepet játszik abban, hogy 

csökkentse annak a 

kockázatát, hogy a 

szalmonella kárt tegyen az 

állatokban vagy emberekben. 

A FEDIOL – a takarmányok 

szállítóit és fogyasztóit 

képviselő három másik 

szervezettel, azaz a FEFAC-

kal, a COCERAL-lal és a 

COPA-COGECA-val 

együttesen – felvállalta egy 

iparági iránymutatás 

kibocsátásának feladatát, 

hogy segítsen ellenőrzés alatt 

tartani a szalmonellát, és 

2011 júniusában kiadta a „A 

szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való 

kezelésére vonatkozó közös 

A FEDIOL, a FEFAC, a 

COCERAL és a COPA-

COGECA közös alapelvei a 

szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való 

kezelésére.  

 

A FEDIOL extrahált repce-

/káposztarepce-dara és 

napraforgódara 

nedvességtartalmára 

vonatkozó ajánlása. 

 

A vállalkozók előfeltételi 

programjának ki kell terjednie 

a következő intézkedésekre: 

a) A takarmány-alapanyagok 

megkímélése a feldolgozásból 

és tárolásból származó 

szennyeződésektől, például – 

az adott esetnek megfelelően 

– zárt rendszerek, higiéniai 

gyakorlatok 

alkalmazásávalhigiéniai 

gyakorlatok alkalmazásával, 

vagy a helyiségek higiéniai 

zónákra való felosztásával. 

b) Idő- és hőmérséklet-

szabályozás alkalmazása az 

oldószermentesítő tószternél. 

c) Nedvességszabályozás 

alkalmazása az extrahált 

darák/pogácsák kapcsán. A 

FEDIOL ajánlása szerint a 

repcemagdara 

nedvességtartalma legfeljebb 

12,5% kell, hogy legyen. 

A vállalkozók kötelesek 

bevezetni a gyártósor 

monitorozását, amelynek 

során azon teljes gyártósorról 

vesznek mintákat, ahol a 

termék elhagyja az 

oldószermentesítő tósztert, 

attól kezdve, hogy az bekerül 

a tároló silóba, egészen az 

árukirakodási területtel 

bezárólag. 

 

A vállalkozóknak a múltbéli 

adatok alapján reális célokat 

kell kitűzniük az általuk 

gyártott extrahált 

dara/pogácsák 

szalmonellaszennyezése 

előfordulásának csökkentése 

tekintetében. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  alapelvek” (Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain) című 

dokumentumot. A 

Biztonságos takarmány-

alapanyagok ipari 

előállításának helyes 

gyakorlatára vonatkozó 

európai útmutató 

módosítására került sor, hogy 

megfeleljen ezeknek az 

alapelveknek. 

 

 

Ha a 

nyomonkövetésinyomonkövet

ési rendszer azt jelzi, hogy 

szalmonellára bukkantak a 

kész takarmány-

alapanyagban, a következő 

intézkedéseket kell fontolóra 

venni: 

o Szerotipizálás elvégzése és 
a szennyezés forrásának 
azonosítása a 
nyomonkövethetőség 
segítségével; 

o A feldolgozási körülmények 
és a lényeges előfeltételi 
programok felülvizsgálata; 

o A tároló helyiségek és a 
járművek további tisztítása 
(adott esetben);  

o Az üzem és a berendezések 
további tisztítása;  

o A korábbi nyomonkövetési 
eredmények felülvizsgálata; 

o További képzés, illetve a 
folyamatok vagy eljárások 
módosításának fontolóra 
vétele; 

o  Kémiai kezelés alkalmazása 
a szalmonella elfogadható 
szintre való csökkentése 
érdekében. 

 

Használt derítőföldből 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A derítőföld ásványi eredetű, 

és természetétől fogva dioxint 

tartalmazhat. A dioxin az 

emberekre és állatokra nézve 

mérgező. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 

ng/kg határértéket ír elő a 

növényi eredetű takarmány-

alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére  

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget tevő 

beszállítóktól.gyakorlati 

A kockázat csak integrált zúzó 

és finomító üzemekre 

vonatkozik. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  1,5 ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

A FEDIOL kidolgozott egy 

friss derítőföld olajfinomítás 

céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget tevő 

beszállítóktól. 

Hexánmaradék C magas alacsony 3 A hexánmaradék az extrahált 

darákban van jelen. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek 

a kémiai szennyeződéseknek 

a legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú 

olajos magvakból származó 

extrahált darák 

takarmányozás 

szempontjából biztonságosak. 

A németországi OVID 

biztonsági adatlapja legfeljebb 

300 ppm hexánt ír elő 

repcedara esetében a 

robbanásveszély megelőzése 

érdekében uszállyal történő 

szállítás esetén. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

 4. Finomítás 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Technikai 

segédanyagokban (lúgos 

oldatok, savak) jelen lévő 

szennyező anyagok, 

úgymint higany a 

marószódában. 

C alacsony magas 3 A technológiai segédanyagok 

érintkezésbe lépnek a termékkel. 

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak élelmiszer 

céljából használhatónak vagy élelmiszer-

kategóriájúnak kell lenniük. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   4.1. Finomított repceolaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Dioxin és nem dioxin jellegű 

PCB-k 

C alacsony magas 3 Az olaj dioxinszennyezésének 

egyik lehetséges forrása a 

repcemagok szárítása és a 

derítőföld. Ugyanakkor a 

finomítás során a derítőföld 

adagolásának szintje csupán 1–

3%. A lepárlás során a dioxin 

részben elpárolog. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-

TEQ), és a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexet*, 

amely a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL derítőföldre 

vonatkozó előírásainak eleget 

tevő szállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A repcemag termesztése során 

felhasznált növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

monitoringjából kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, 

hogy az élelmiszer-biztonságról 

gondoskodnak. A FEDIOL 

állásfoglalása (11SAF181) 

megállapítja, hogy a repcemag 

átlagos olajtartalma alapján (40% és 

45% között mozog) 2,5-ös 

feldolgozási tényezőt kell 

alkalmazni a repceolaj MRL-jének 

*Bizonyos országokból 

származó repcemagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  megállapításához. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers repceolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Mikrobiológiai 

szennyeződés 

 

B alacsony közepes 2 A finomított olajok 

nedvességtartalma (azaz 

vízaktivitása) túl alacsony a 

baktériumok szaporodásához. 

   

Idegen anyagok, pl. üveg, 

fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3   Higiéniai gyakorlatok (pl. zárt 

rendszerek) alkalmazása és a 

betöltés előtt szűrés végzése. 

 

 

 

 4.2. Fizikai finomítás: repcéből nyert zsírsav-desztillátumok gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Dioxin C alacsony magas 3 Az olaj finomítása során a 

derítőföld a dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. A 

derítőföld adagolási aránya 

azonban a finomítás során 

csupán 1–3%. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket ad 

meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 36 

Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  takarmány célját szolgáló termékek nem 

keverhetők hígítási céllal ugyanazon vagy 

egyéb állati takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt zsírsav-

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin jellegű 

PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket ad 

meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső 

határként. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A repcemag termesztése során 

felhasznált növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

monitoringjából kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé teszi 

a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy a takarmány-

biztonságról gondoskodnak.  

 *Bizonyos országokból 

származó repcemagoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C alacsony magas 3 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers repceolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

Nem szabad nem megfelelő 

terméket használni a 

takarmányban. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  

 4.3. 
Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumoktól mentes 
repcéből nyert semlegesítési iszap (sóinak) és savas olajaknak 
a gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A repcemag termesztése során 

felhasznált növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

monitoringjából kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, 

hogy a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak.  

 *Bizonyos országokból 

származó repcemagoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers repceolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Dioxin C nagyon 

alacsony 

magas 2 A FEDIOL semlegesítési iszap 

gyártással kapcsolatos zúzásra 

és finomításra vonatkozó 

adatlapja (Ref. 12SAF183) azt 

jelzi, hogy a semlegesítési 

iszapban található olajban 

oldható szennyeződések szintje 

tükrözi a nyers olajban található 

ilyen szennyeződések szintjét.  

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt 

semlegesítési iszap és savas olajak 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell 

a dioxinok és dioxin jellegű PCB-k 

teljes mennyiségét.  

 

 Az integrált zúzó és 

finomító üzemekben a 

semlegesítési iszap 

biztonsággal 

visszaforgatható az 

extrahált darába. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

 4.4. 
Kémiai finomítás: repcéből nyert dezodorálási desztillátumok 
gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSE

K  

        

 

 

Dioxin C közepes magas 4 Az olaj finomítása során a 

derítőföld a dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. A 

kémiai finomítás során a dioxinok 

a dezodorálási desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-

TEQ), és a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt 

dezodorálási desztillátumok 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell 

a dioxinok és dioxin jellegű PCB-k 

teljes mennyiségét.  

 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek 

nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati 

 

A kémiai finomításból származó dezodorálási 

desztillátumok takarmányokban való 

felhasználása tilos, kivéve, ha azokat úgy 

kezelték, hogy a dioxin szintjük megfeleljen a 

nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK 

irányelvben előírt határértékeknek (lásd még 

a FEDIOL takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt dezodorálási 

desztillátumokra vonatkozó adatlapját, Ref. 

12SAF196).  

Az egy és ugyanazon berendezésben fizikai 

és kémiai finomítási lépéseket ötvöző, 

szakaszos finomítási eljárásokból származó 

zsírsavakat tartalmazó termékek 

felhasználhatóak takarmányozási célra, 

feltéve, hogy létezik analitikai bizonyíték arra 

nézve, hogy a dioxinra és növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeknek 

megfelelnek. 

 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL Friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó gyakorlati 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

 

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexet, 

amely 1,5 ng/kg maximális felső 

határértéket ír elő a dioxinra és a 

dioxin jellegű PCB-kre (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

kódexében megadott követelményeknek 

eleget tevő beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 A repcemag termesztése során 

felhasznált növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

monitoringjából kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak. 

A kémiai finomítás során 

azonban a dioxinok a 

desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó átviteli tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy a 

takarmánybiztonságról 

gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C közepes magas 4 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Annak az esélye, 

hogy ezek a nyers repceolajban 

előfordulnak, meglehetősen 

alacsony, ugyanakkor a 

finomítás során a 

desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

 

 

A kémiai finomításból származó dezodorálási 

desztillátumok takarmányokban való 

felhasználása tilos, kivéve, ha azokat úgy 

kezelték, hogy a növényvédőszer-maradékok 

szintje megfeleljen a nemkívánatos 

anyagokról szóló 2002/32/EK irányelvben 

előírt határértékeknek (lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való felhasználásra szánt, 

kezelt dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 12SAF196). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   5. Repceolaj hidrogénezése 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

nikkel  C alacsony magas 3 A nikkelt katalizátorként 

használják az olaj hidrogénezése 

(keményítése) során.  

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak élelmiszer 

céljából használhatónak vagy élelmiszer-

kategóriájúnak kell lenniük. 

A keményítésen átesett olaj szűrése. 

 

A FEDIOL tagjaitól 

származó keményítésen 

átesett olaj nikkeltartalma 

jóval 20 ppm alatt van.  
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   A. Repcemag és repcemagdara tárolása és szállítása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó 

mérgezett gabona kerülhet az 

élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni 

programot kell alkalmazni, 

amely az élelmiszerláncban 

megfelelő. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 Kritikus lépés a növényvédő szerek 

betakarítás utáni használata az 

olajmagokon, mivel a növényvédő 

szerek lebomlására korlátozott idő 

áll rendelkezésre. Az olajmagot 

exportáló országok pozitív listát 

vezetnek a növényvédő szerek 

használatáról. Ezek bizonyos 

anyagok tekintetében ellentétben 

állhatnak az európai 

jogszabályokkal, főleg az olyan 

puha magok esetében, mint a 

napraforgó. Az előző 

szállítmányokon alkalmazott 

növényvédő szerek a tárolás vagy 

szállítás során beszennyezhetik a 

repcemagokat. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja 

az olyan árucikkek 

forgalomba hozatalát, 

amelyek nem tesznek eleget 

a rendelet mellékletében 

meghatározott MRL-eknek. 

A szállítmányozást és tárolást 

végző vállalatoknak 

megfelelően kell használniuk 

a növényvédő szereket, és 

ezt dokumentálniuk kell. 

Máskülönben hitelesíteniük 

kell, hogy a szállítás és 

tárolás során felhasznált 

növényvédő szerek szintjei 

eleget tesznek az EU 

jogszabályainak. 

 

Mezőgazdasági járművön, 

tehergépkocsin, uszályon 

vagy óceánjárón történő 

szállítás során az előző 

rakomány szennyeződést 

okoz 

C alacsony magas 3 Az olajos magvak és az extrahált 

darák szállítása általában nem csak 

élelmiszer vagy takarmány 

szállítására kijelölt szállítóeszközön 

történik. 

 A szállítást végző 

vállalatoknak a berakodás 

előtt meg kell tisztítaniuk a 

mezőgazdasági járműveket, 

tehergépkocsikat, uszályokat 

vagy óceánjárókat. A 

berakodás előtt meg kell 

vizsgálni a tisztaságot. 

 

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés a 

C alacsony magas 3 Az olajos magvakat és az extrahált 

darákat az előző rakományokból 

 A tárolást végző vállalatoknak 

használat előtt meg kell 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  tárolás során származó mikotoxinok 

beszennyezhetik. 

tisztítaniuk a helyszíneket, és 

tisztaságukat meg kell 

vizsgálniuk. 

Melamin használatával 

történő hamisítás. 

C alacsony közepes 2 A melamin egy fehérjeutánzat. A 2002/32/EK irányelv 2,5 

mg/kg határértéket ír elő a 

takarmány-alapanyagokban 

előforduló melaminra. 

  

 

 

 Új B. A takarmányként való felhasználásra szánt repceolaj és az 

abból származó termékek közúti és vasúti tartálykocsiban, 

uszályon vagy part mentén közlekedő hajón (kivéve óceánjárón) 

való szállítása. 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti 
tartálykocsik, uszályok  

C közepes magas 4 Lehetséges, hogy a tartálykocsikat és 

uszályokat olyan, élelmiszerekkel és 

takarmányokkal összeférhetetlen 

termékek szállítására használták, mint 

a petrolkémiai termékek. 

 A nem élelmiszerek vagy 

takarmány-alapanyagok 

szállítására elkülönített 

tartálykocsiknak és 

uszályoknak ellenőrzött 

tisztítási eljárásokon kell 

átesniük. 

 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő 

közúti tartálykocsik, 

tartálykonténerek, vasúti 

C alacsony magas 3 A legtöbb növényi olaj szállítása 

kizárólag élelmiszerek számára kijelölt 

eszközökkel történik. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 

meghatározza, hogy a 

folyékony élelmiszerek közúti 

és vasúti tartálykocsikban, 

valamint uszályon történő 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  tartálykocsik, uszályok szállítása az élelmiszerek 

számára kijelölt eszközzel 

kell, hogy történjen. 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és vízi 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Ref. 

07COD138). 

07COD143F). 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő parti 

tartályhajók 

C alacsony magas 3 Az EU-n belül rövid tengeri utakon 

olajokat és zsírokat szállító, a parti 

tartályhajóknak abszolút minimumként 

a közvetlenül megelőző rakománya 

olyan termék kell, hogy legyen, amely 

élelmiszer, vagy az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott lista 

szerint elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). A hajó 

tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a 

FOSFA-nak. A kapitány/első 

tiszt aláírásával ellátott, 

kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

        

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  - Közúti és vasúti tartálykocsik 

és uszályok 

C közepes közepes 3 Megnövelt kockázat jelentkezik azokon 

a tisztítóállomásokon, ahol egy 

helyszínen végzik a takarmányt és 

vegyszereket szállító tartályok 

tisztítását. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

 

 

A tartályok megfelelő tisztítási 

gyakorlatainak alkalmazása. 

 

. 

 

 

 

- Parti tartályhajók C közepes közepes 3 Megnövelt kockázatot jelent, ha a parti 

tartályhajó nem kizárólag takarmányt 

vagy élelmiszert szokott szállítani. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. 

A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, kombinált 

FOSFA parancsnoki 

tanúsítvány (Masters’ 

Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia.  

 

Berendezésekből származó 

fűtő- vagy hűtőfolyadékok 

        

- Tartálykocsik  C alacsony magas 3 Rozsdamentes acéltartályokat 

használnak, amelyeket kettős falú 

rendszeren keresztül a motorból 

származó hűtővízzel hűtenek (és nem 

tekercseken keresztül).  

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

A közvetlen 

fűtőrendszerekben 

fűtőfolyadékok használata 

tilos! 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  - Vasúti tartálykocsik, 

tartályszállító uszályok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parti tartályhajók 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

magas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magas 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

A vasúti tartályok 

fűtőtekercseinek 

rozsdamentes acélból kell 

készülniük. 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést.  

 

 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Idegen anyagok P közepes közepes 3   Egy minőségi tervben elő kell 

írni, hogy a tartálykocsik 

finomított olajokkal való 

feltöltése csak fedett helyen 

történhet. 

 

Hamisítás C/P/B közepes közepes 3 Ásványi olajokkal való hamisítás 

előfordult már korábban olajok 

szállítása során ezen olajok 

származási országaiban. 

FEDIOL közvetlen élelmiszer 

céljából felhasználandó zsírok 

és olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex. 

(Ref. 07COD138) 

Minden bejövő tételt elemezni 

kell. 

 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és 
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http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex 

minimális kötelező 

követelményeinek 

alkalmazása, például a 

teherautó hollétének 

rendelkezésre állására és a 

tartály tömítésére 

vonatkozóan (Ref. 

07COD138). 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

 C. Repceolaj tárolása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰ

SÉG  

SÚLYOSSÁ

G  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Elkülönítés hiányából 

származó 

szennyeződés (előző 

rakományok által okozott 

szennyeződés, nem 

megfelelő 

összeillesztések 

használata, megosztott 

eszközhasználat) 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan terminálokra 

vonatkozik, ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. Alacsonyabb a 

kockázat, ha a tartályterminál a növényi olajok 

tárolása során az EU elfogadható előző 

rakományokat tartalmazó listáját alkalmazza a 

tengeri úton történő szállításra. Alacsonyabb a 

kockázat, ha a növényi olajokat élelmiszer-

tárolás céljából kijelölt tartályokban tárolják. 

Az EU területén élelmiszer 

célú olajokat és zsírokat 

tároló terminálok kötelesek 

HACCP-t alkalmazni 

(852/2004/EK rendelet) 

 

Tartályok kijelölése élelmiszer- 

vagy takarmánytárolás céljára. 

Egyébként a tárolótartályoknak 

minimálisan meg kell felelniük a 

96/3/EK irányelvben tengeri úton 

történ szállításra meghatározott 

előző rakományokra vonatkozó 

uniós szabályoknak. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan terminálokra 

vonatkozik, ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. Lehetséges, hogy az 

általuk használt tisztítószerek nem megfelelők 

az élelmiszeriparban történő használatra. 

Nagyon alacsony a nem megfelelő tisztítószerek 

használatának esélye az EU olyan 

tartálytermináljain, ahol HACCP-t alkalmaznak, 

valamint elkülönítve tárolják a növényi olajokat 

és vegyszereket. 

 A tisztítószereknek meg kell 

felelniük az élelmiszeriparban 

történő használatra. 

 

 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó oldószerek, 

amelyek végül a finomítás során 

belekerülhetnek a zsírsav-desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén ne 

töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Hibás berendezésekből 

származó 

fűtőfolyadékok 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A tárolás során 

alkalmazott viszonylag alacsony fűtési 

hőmérséklet miatt azonban kicsi a veszélye 

 Ha fűtőfolyadékot használnak, a 

tárolást végző vállalatnak nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell biztosítania, 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése  annak, hogy a fűtőfolyadékok a termékbe 

kerülnek. 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő elemzést.  

Adalékanyagok 

helytelen használata 

C alacsony magas 3 Az étkezési célú olajok esetében engedélyezett 

adalékanyagok használata takarmánynak szánt 

olajokhoz – vagy fordítva –, mely használatra 

esetlegesen még nem hagyták azokat jóvá. 

 Egyértelmű előírások 

meghatározása az 

adalékanyagok használatát 

illetően. 

 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával történő 

hamisításra a származási országokban került 

sor. Az ellenőrzéseket szigorították, így a 

hamisítás előfordulása csökkent. 

   

 

 D. Repceolaj óceánjárón történő szállítása  

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰ

SÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

Szállítás során történő 

szennyeződés 

        

- A tartályokban vagy 

csövekben jelen lévő előző 

rakományok okozta 

szennyeződés 

C közepes  közepes 3  Az EU-n belül étkezési célú olajokat 

és zsírokat szállító óceánjáró 

hajóknak abszolút minimumként a 

közvetlenül megelőző rakománya 

élelmiszer, illetve az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott listában 

szereplő megelőző rakomány. 

A 96/3/EK irányelv (852/2004/EK 

rendelettől való eltérés) megköveteli 

a megelőző rakományok 

ellenőrzését.  

 

 

A FOSFA szerződések kötelezik az 

eladót, hogy tájékoztassa a vevőt 

arról, hogy az olajok és zsírok 

tengeri szállítása során mi volt az 

előző három szállítmány. 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. A 

kapitány/első tiszt aláírásával 

ellátott, kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 
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Takarmány  
Extrahált repcemagdarából és -olajból készült termékek láncának 
kockázatértékelése   

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási szabályait 

is). 

 

Az EU nem szabályozta a 

takarmánycélú olajok és zsírok 

tengeri szállítását. 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

       Elkülönített csővezetékek 

használata be- és kirakodás 

során. 

 

- Tisztítószerek okozta 

szennyeződés  

C alacsony  magas 3 A tengeri vállalkozások általában 

betartják a helyes gyakorlatot. 

 A hajónapló ellenőrzése.   

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a 

finomítás során belekerülhetnek a 

zsírsav-desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A szállítás során 

alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban 

kicsi a veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (amely 

magában foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Hordozható szivattyúkból C alacsony magas 3 A hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

 Olyan hidraulikus szivattyúkat 

kell használni, ahol 

A közvetlenül a szivattyúhoz 

kapcsolt hidraulikus motorok a 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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hidraulikus motor és a 

szivattyú. Ha nem, élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus 

olajokat kell használni. 

tömítés meghibásodása esetén 

az olaj növényi olajba történő 

nem kívánt szivárgását teszik 

lehetővé. 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával 

történő hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzéseket szigorították, így a 

hamisítás előfordulása csökkent. 
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szójaolaj 

gyártása 
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ok gyártása 

szójából 

 

(4.3.) 
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olajak 

gyártása 
szójából 

(4.4.) 

Dezodorálá
si 

desztillátum
ok gyártása 

szójából 

 

(4.) 

Finomítás 

Szűr

ési 

Semleg

esítési 

iszap 

Használt 

derítőföld 

(3.) Szója(babok) sajtolása 

Lehántolt héj 

(3.2.) Nyers lecitinek (nyálkaanyagok) gyártása 

(3.1.) Nyers olaj gyártása 

(3.3.) Extrahált szója(bab)dara gyártása 

Szójából nyert 

savas olajak 

Finomított 

szójaolaj  

Szója(bab)héj 

 (A) Szállítás AZ EU  

TAKARMÁNYIPARA 

AZ EU-N 
BELÜL 

(B) Szállítás 

 Nyers lecitinek 

(3.4.) Szója(bab)héj leválasztása 
Nyers, nyálkátlanított 

szójaolaj 

Szója(bab)dara 

(B) Szállítás 

Elegyítés  (C) Tárolás 

(B) Szállítás 

(C) Tárolás 

(B) Szállítás  (C) Tárolás 

(R
át

áp
lá
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 Szójából nyert dezodorálási 

desztillátumok 
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(D) Óceánjárón 

történő szállítás 

AZ EU-N 
KÍVÜL 

Folyamatábra: az EU-ban takarmányként történő felhasználásra szánt szója(bab)darából és -olajból 
származó 
termékek termelési lánca 

 Szója sajtolása 

 Lehántolt héj 
Nyers lecitinek (nyálkaanyagok) gyártása 

Nyers olaj gyártása 

Extrahált szója(bab)dara gyártása 

(1.) Szója(bab) termesztése 

 Szója(bab) 

 Szárított szója 

(A) Szállítás  Tárolás 

(2.)Szárítás az elsődleges termeléskor 

Nyers lecitinek 

Szója(bab)héj leválasztása 

A zárójelben lévő karakterek a következő oldalon található elemekre hivatkoznak 

 Finomított 
szója(bab)olaj 

gyártása 

Zsírsav-
desztillátumok 

gyártása 
szójából 

Savas olajak 
gyártása 
szójából 

Dezodorálá
si 

desztillátum
ok gyártása 

szójából 

Finomítás 

Szójából nyert 

dezodorálási 

desztillátumok 

Szójából nyert zsírsav-

desztillátumok 

Szójából nyert savas 

olajak 

Finomított 

szója(bab)olaj 

Használt derítőföld 
Szűrési 

segédany Semlegesíté

si iszap 

(B)Szállítás 

 Tárolás 

Nyers, nyálkátlanított 

szója(bab)olaj 

Szójadara-desztillátumok 

Szója(bab)héj 

(B) Szállítás 

(A) Szállítás  Tárolás 

(D) Óceánjárón történő 

szállítás 
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6. Extrahált szója(bab)darából és -olajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 1. Szója termesztése* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C    A szóját (szójababot) exportáló országok 

(USA, Brazília, Argentína és Paraguay) 

pozitív listát vezetnek a termesztés során 

felhasznált növényvédő szerek 

használatáról, amely bizonyos esetekben 

ellentétben állhat a növényvédőszer-

maradékokat szabályozó európai 

jogszabályokkal. A szójabab termesztése 

során felhasznált növényvédő szerek 

rendszeres monitoringjából kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja az 

olyan árucikkek forgalomba 

hozatalát, amelyek nem tesznek 

eleget a mellékletekben 

meghatározott MRL-eknek. A 

178/2006/EK rendelet I. melléklete 

felsorolja azon élelmiszereket és 

takarmányokat, amelyekre az 

MRL-ek vonatkoznak. A 

149/2008/EK rendelet II., III. és IV. 

melléklete meghatározza az I. 

mellékletben felsorolt termékekre 

vonatkozó MRL-eket. 

  

Az EU által nem 

engedélyezett GMO-k 

B    Az új GMO-k különböző ütemű 

jóváhagyása az EU-ban és azon harmadik 

országokban, ahonnan az olajos 

magvakat importálják. Az EU által nem 

engedélyezett GMO-k nyomokban való 

előfordulásának kockázata az EU által 

importált olajos magvakban. 

  Ez inkább jogi megfelelési 

kérdés, mintsem 

élelmiszerbiztonsági. 

Növényi toxinok C    A szója(bab) tartalmazhat gyommagvakat. A 2002/32/EK irányelv határértéket 

ír elő a gyomok mérgező 

magvainak maximális arányára. 

 Szabályozó intézkedésként a 

szója(babok) 

szemrevételezése ajánlott. 

*A kockázatok EU-n kívül eső felmérése nem tartozik jelen dokumentum tárgyához. További információkat a „Módszertan” elnevezésű 

dokumentum 2.3. bekezdése tartalmaz. 
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 2. Szójabab szárítása az elsődleges gyártás során* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szárítás során bekerült 

szennyező anyagok  

        

- dioxin C    A hulladékégetés 

dioxinképződéshez vezethet. 

Mindeddig a zúzó vállalatok 

úgy találták, hogy a nyers 

szójaolaj dioxinszintje az 

érzékelési határ alatt van. 

Élelmiszerek és takarmányok 

dioxin és dioxin jellegű PCB 

szennyeződésének 

megelőzésére és 

csökkenésére vonatkozó 

gyakorlati kódex (Code of 

Practice for the prevention 

and reduction of dioxin and 

dioxin-like PCB 

contamination in foods and 

feeds) (Codex CAC/RCP 62-

2006). 

 A helyes gyártási gyakorlatok olyan 
tüzelőanyagok használatát ajánlják, 
amelyek nem vezetnek dioxinok, 
dioxin jellegű vegyületek és egyéb 
káros szennyező anyagok 
keletkezéséhez.  

Közvetlen melegítés esetén 
megfelelő égőket kell használni. A 
monitoringot azért tartják 
szükségesnek, mert biztosítja, hogy a 
szárítási vagy melegítési folyamatok 
ne vezessenek a dioxinok és 
dioxinszerű PCB-k szintjének 
megemelkedéséhez. Közvetlen 
szárítás esetén nem szabad hulladék 
anyagokat használni 
tüzelőanyagként. 

A szójababból származó takarmány-

alapanyagoknak  

eleget kell tenniük a 2002/32/EK 

irányelv dioxinokra és dioxin jellegű 

PCB-kre vonatkozó határértékeinek. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése tartalmaz. 
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   Szójabab zúzása, olajfinomítás és -feldolgozás (általános)  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Berendezésekből származó 

hidraulikus olajok vagy 

kenőanyagok 

C alacsony magas 3 A hidraulikus olajok és 

kenőanyagok mérgező 

anyagokat tartalmazhatnak. 

 Az előfeltételi programnak biztosítani 

kell, hogy a termékek nem 

élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 

olajjal vagy kenőanyagokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, illetve 

minimalizálnia kell annak a 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 

olajok és kenőanyagok szennyezik 

be. Az előfeltételi program 

tartalmazhatja a felhasznált 

mennyiségek rögzítését. 

 

A vízben található 

szennyező anyagok, 

úgymint PFOS 

(perfluoroktán-szulfonsav) 

és PFOA (perfluor-

oktánsav) 

C alacsony közepes 2 A zúzási és finomítási 

folyamat során vizet 

használnak. 

A 183/2005/EK rendelet szerint a 

takarmány gyártása során felhasznált 

víz minősége megfelelő kell, hogy 

legyen. 

  

Tisztítószerek és 

kazánokban használt 

vegyszerek 

C közepes közepes 3 A tisztítószerek és a 

(hőfejlesztő berendezésekhez 

használt vegyszereket 

tartalmazó) gőz kapcsolatba 

lépnek a termékkel. 

 A gyártási rendszerben alkalmazott 

tisztítószereket le kell öblíteni. A 

tisztítószereknek és a hőfejlesztő 

berendezésekhez használt 

vegyszereknek alkalmasnak kell 

lenniük az élelmiszeriparban való 

használatra. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

 

C közepes magas 4 Nem FEDIOL tagok még 

mindig használhatnak 

fűtőfolyadékokat. 

A FEDIOL étkezési célú olajok 

feldolgozás során történő hevítésére 

vonatkozó gyakorlati kódexe (Code 

of Practice on the Heating of Edible 

Oils during Processing) szerint nem 

engedélyezett a fűtőfolyadékok 

használata. 

Víz vagy gőz alapú hevítés 

használata. Máskülönben szabályozó 

intézkedésnek kell gondoskodnia 

arról, hogy a termék 

fűtőfolyadékokkal ne érintkezzen.  

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf


 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 55 

Takarmány  
Extrahált szója(bab)darából és -olajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 

 3. Szója(babok) zúzása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó mérgezett 

gabona kerülhet az élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni 

programot kell alkalmazni, 

amely az élelmiszerláncban 

megfelelő. 

 

Hexánból eredő mérgező 

anyagok, úgymint benzol 

C alacsony magas 3 Az ipari hexán mérgező anyagokat 

tartalmazhat. 

A 2009/32/EK irányelv 

meghatározza a hexán 

használatának tisztasági 

követelményeit az olajos 

magvak zúzása során.  

Élelmiszer-kategóriájú hexánt 

kell használni. 

 

Idegen anyagok, például 

üveg, fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3 Idegen anyag lehet jelen.  Olyan rendszert kell 

megvalósítani, amely 

eltávolítja az idegen 

anyagokat. 
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 3.1. Nyers olaj gyártása  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szűrési segédanyagokból 

származó szennyező 

anyagok 

C alacsony magas 3 A nyers olaj esetlegesen kimoshat 

szennyező anyagokat a szűrési 

segédanyagokból. 

 Élelmiszer-ipari használatra 

alkalmas szűrési 

segédanyagok alkalmazása. 

 

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C közepes közepes 3 A hexán visszanyeréséhez élelmiszer-

kategóriájú, alacsony/közepes 

viszkozitású ásványi olajokat használnak. 

A zúzást végző vállalat érdeke, hogy a 

lehető legnagyobb mennyiségű hexánt 

nyerje vissza, és e célból jól tartsa karban 

a visszanyerő rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, és 

minimalizálnia kell annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány 

a C(10-40) olajokban 

megengedett tartalmát 

400 mg/kg határértékben 

határozza meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A szója(bab)ban található 

növényvédőszer-maradékok rendszeres 

nyomon követéséből kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott 

termékekre vonatkozó 

feldolgozási/  

koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy az 

élelmiszer-biztonságról 

gondoskodnak.  

A FEDIOL állásfoglalása 

 *Bizonyos országokból 

származó szójababoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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(11SAF181) megállapítja, hogy 

a szójababok átlagos 

olajtartalma alapján (18% és 

21% között mozog) 5-ös 

feldolgozási tényezőt kell 

alkalmazni a szójababolaj MRL-

jének megállapításához. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek némelyike 

jelen lehet a környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers szójaolajban megtalálhatók 

lennének. Szójabab esetében 

megengedett az endoszulfán használata. 

A nyomonkövetési adatokból kiderül, hogy 

a nyers olajban található 

maradványanyagok a jogszabályi 

határértékeken belül maradnak. 

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a takarmányban 

található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó 

határértékeket. 

  

Visszanyerést követően a 

nyers olajban található 

hexánmaradványok 

C magas alacsony 3 Az olajból történő hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően a nyers 

olajban hexánmaradékok maradnak. 

 A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 767/2009/EK 

rendelet kimondja, hogy a 

takarmány-alapanyagoknak 

mentesnek kell lenniük a 

gyártási folyamatból és a 

technológiai segédanyagokból 

származó kémiai 

szennyeződésektől, kivéve, ha a 

jegyzékben rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek a 

kémiai szennyeződéseknek a 

legnagyobb tartalmát 0,1%-ban 

(1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a 

legfeljebb 1000 ppm 

hexántartalmú nyers 

szójaolaj takarmányozás 

szempontjából 

biztonságos. A FOSFA 

lobbanáspont-

határértéke 121̊C, ami a 

szállítás és tárolás 

biztonsága 

szempontjából lényeges. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 3.2. Nyers lecitinek gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C közepes közepes 3 A hexán visszanyeréséhez élelmiszer-

kategóriájú, alacsony/közepes 

viszkozitású ásványi olajokat használnak. 

A zúzást végző vállalat érdeke, hogy a 

lehető legnagyobb mennyiségű hexánt 

nyerje vissza, és e célból jól tartsa karban 

a visszanyerő rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, és 

minimalizálnia kell annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány 

a C(10-40) olajokban 

megengedett tartalmát 

400 mg/kg határértékben 

határozza meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

(szermaradék-határérték) 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A szójababban található növényvédőszer-

maradékok rendszeres nyomon 

követéséből kiderül, hogy a maradékok 

szintjei meghaladhatják a törvényi 

határértékeket.  

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó feldolgozási/  

koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy az 

élelmiszer-biztonságról 

gondoskodnak.  

 

A bejövő szójababok vagy a 

nyers lecitinek ellenőrzése. 

Abban az esetben, ha a 

növényvédőszer-maradékok 

meghaladják a határértéket, 

takarmánybiztonsági 

értékelést kell végezni. 

*Bizonyos országokból 

származó szójababoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek némelyike 

jelen lehet a környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az esélye, hogy 

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 
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irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

ezek a nyers szójaolajban megtalálhatók 

lennének. Szójabab termesztésben 

megengedett az endoszulfán használata. 

A nyomonkövetési adatokból kiderül, hogy 

a nyers olajban található 

maradványanyagok a jogszabályi 

határértékeken belül maradnak. 

növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó 

határértékeket. 

Visszanyerést követően a 

nyers lecitinekben található 

hexánmaradványok 

C magas alacsony 3 Az olajból történő hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően a nyers 

olajban hexánmaradékok maradnak. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely 

ezeknek a kémiai 

szennyeződéseknek a 

legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a 

legfeljebb 1000 ppm 

hexántartalmú 

takarmány-alapanyagok 

takarmányozás 

szempontjából 

biztonságosak. A FOSFA 

lobbanáspont-

határértéke 121̊C, ami a 

szállítás és tárolás 

biztonsága 

szempontjából lényeges. 

Kórokozók B alacsony közepes 2 Mikrobáknak a nedves nyálkaanyagokból 

elpárolgott víz kondenzációja 

eredményeként létrejövő növekedése. 
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 3.3. Szója(bab)pogácsa és extrahált szója(bab)dara gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Csomósodásgátló anyagból 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A csomósodásgátló anyag ásványi 

eredetű, és természetétől fogva dioxint 

tartalmazhat. A dioxin az emberekre és 

állatokra nézve mérgező. 

A 2439/1999/EK rendelet 

meghatározza a 

csomósodásgátló anyagok 

minőségi kritériumait. 

Takarmány minőségű 

csomósodásgátló anyag 

vásárlása. 

 

Szalmonella B magas magas 4 A szalmonella a takarmány mikrobiológiai 

szennyeződésének komoly veszélyét 

jelenti. A szalmonella elterjedt a 

környezetben, és az élelmiszerlánc 

minden eleme, a termelőktől a 

fogyasztókig szerepet játszik abban, hogy 

csökkentse annak a kockázatát, hogy a 

szalmonella kárt tegyen az állatokban 

vagy emberekben. A FEDIOL – a 

takarmányok szállítóit és fogyasztóit 

képviselő három másik szervezettel, azaz 

a FEFAC-kal, a COCERAL-lal és a COPA-

COGECA-val együttesen – felvállalta egy 

iparági iránymutatás kibocsátásának 

feladatát, hogy segítsen ellenőrzés alatt 

tartani a szalmonellát, és 2011 júniusában 

kiadta a „A szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való kezelésére 

vonatkozó közös alapelvek” (Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain) című 

dokumentumot. A Biztonságos takarmány-

alapanyagok ipari előállításának helyes 

gyakorlatára vonatkozó európai útmutató 

módosítására került sor, hogy megfeleljen 

ezeknek az alapelveknek. 

 

 

A FEDIOL, a FEFAC, a 

COCERAL és a COPA-

COGECA közös alapelvei a 

szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való 

kezelésére. 

 

A vállalkozók előfeltételi 

programjának ki kell terjednie 

a következő intézkedésekre: 

a) A takarmány-alapanyagok 

megkímélése a 

feldolgozásból és tárolásból 

származó szennyeződésektől, 

például – az adott esetnek 

megfelelően – zárt 

rendszerek, higiéniai 

gyakorlatok alkalmazásával 

vagy a helyiségek higiéniai 

zónákra való felosztásával. 

b) Idő- és hőmérséklet-

szabályozás alkalmazása az 

oldószermentesítő tószternél. 

c) Nedvességszabályozás 

alkalmazása az extrahált 

daráknál/pogácsáknál  

 

Ha a nyomonkövetési 

rendszer azt jelzi, hogy 

szalmonellára bukkantak a 

kész takarmány-

 

A vállalkozók kötelesek 

bevezetni a gyártósor 

monitorozását, amelynek 

során azon teljes 

gyártósorról vesznek 

mintákat, ahol a termék 

elhagyja az 

oldószermentesítő 

tósztert, attól kezdve, 

hogy az bekerül a tároló 

silóba, egészen az 

árukirakodási területtel 

bezárólag. 

 

A vállalkozóknak a 

múltbéli adatok alapján 

reális célokat kell 

kitűzniük az általuk 

gyártott extrahált 

dara/pogácsák 

szalmonellaszennyezése 

előfordulásának 

csökkentése 

tekintetében. 
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alapanyagban, a következő 

intézkedéseket kell fontolóra 

venni: 

o Szerotipizálás 
elvégzése és a szennyezés 
forrásának azonosítása a 
nyomonkövethetőség 
segítségével; 
o A feldolgozási 
körülmények és a lényeges 
előfeltételi programok 
felülvizsgálata; 
o A tároló 
helyiségek és a járművek 
további tisztítása (adott 
esetben);  
o Az üzem és a 
berendezések további 
tisztítása;  
o A korábbi 
nyomonkövetési eredmények 
felülvizsgálata; 
o További képzés, 
illetve a folyamatok vagy 
eljárások módosításának 
fontolóra vétele; 
o Kémiai kezelés 
alkalmazása a szalmonella 
elfogadható szintre való 
csökkentése érdekében. 

Használt derítőföldből 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A derítőföld ásványi eredetű, és 

természetétől fogva dioxint tartalmazhat. A 

dioxin az emberekre és állatokra nézve 

mérgező. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 

ng/kg határértéket ír elő a 

növényi eredetű takarmány-

alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

A FEDIOL kidolgozott egy 

friss derítőföld olajfinomítás 

céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

A kockázat csak integrált 

zúzó és finomító 

üzemekre vonatkozik. 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

Hexánmaradék C magas alacsony 3 A hexánmaradék az extrahált darákban 

van jelen. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely 

ezeknek a kémiai 

szennyeződéseknek a 

legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a 

legfeljebb 1000 ppm 

hexántartalmú olajos 

magvakból származó 

extrahált darák 

takarmányozás 

szempontjából 

biztonságosak. 

Németország szerződés 

követelményei legfeljebb 

300 ppm hexánt írnak elő 

szójababdara esetében a 

robbanásveszély 

megelőzése érdekében 

uszállyal történő szállítás 

esetén. 

Kadmium C alacsony közepes 2 Származásától függően a szójabab 

kadmiumszintje magasabb lehet a 

kadmiummal szennyezett foszforalapú 

műtrágyák használatának eredményeként. 

 

  Ezt a kockázat csak 

bizonyos földrajzi 

eredetek esetében 

érvényes. 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 3.4. Szójahéj leválasztása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szalmonella B magas magas 4 A szalmonella a takarmány mikrobiológiai 

szennyeződésének komoly veszélyét 

jelenti. A szalmonella elterjedt a 

környezetben, és az élelmiszerlánc 

minden eleme, a termelőktől a 

fogyasztókig szerepet játszik abban, hogy 

csökkentse annak a kockázatát, hogy a 

szalmonella kárt tegyen az állatokban 

vagy emberekben. A FEDIOL – a 

takarmányok szállítóit és fogyasztóit 

képviselő három másik szervezettel, azaz 

a FEFAC-kal, a COCERAL-lal és a COPA-

COGECA-val együttesen – magára 

vállalta a felelősséget, és 2011 júniusában 

kiadta a „A szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való kezelésére 

vonatkozó közös alapelvek” (Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain) című 

dokumentumot. A Biztonságos takarmány-

alapanyagok ipari előállításának helyes 

gyakorlatára vonatkozó európai útmutató 

módosítására került sor, hogy megfeleljen 

ezeknek az alapelveknek. 

 

 A FEDIOL, a FEFAC, a 

COCERAL és a COPA-

COGECA közös alapelvei a 

szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való 

kezelésére. 

. 

A vállalkozók előfeltételi 

programjának ki kell terjednie 

a következő intézkedésekre: 

a) A takarmány-alapanyagok 

megkímélése a 

feldolgozásból és tárolásból 

származó szennyeződésektől, 

például – az adott esetnek 

megfelelően – zárt 

rendszerek, higiéniai 

gyakorlatok alkalmazásával 

vagy a helyiségek higiéniai 

zónákra való felosztásával. 

b) A nedvesség ellenőrzése  

 

Ha a nyomonkövetési 

rendszer azt jelzi, hogy 

szalmonellára bukkantak a 

kész takarmány-

alapanyagban, a következő 

intézkedéseket kell fontolóra 

venni: 

o Szerotipizálás 
elvégzése és a szennyezés 
forrásának azonosítása a 
nyomonkövethetőség 
segítségével; 
o A feldolgozási 
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körülmények és a lényeges 
előfeltételi programok 
felülvizsgálata; 
o A tároló 
helyiségek és a járművek 
további tisztítása (adott 
esetben);  
o Az üzem és a 
berendezések további 
tisztítása;  
o A korábbi 
nyomonkövetési eredmények 
felülvizsgálata; 
o További képzés, 
illetve a folyamatok vagy 
eljárások módosításának 
fontolóra vétele; 
o  Kémiai kezelés 
alkalmazása a szalmonella 
elfogadható szintre való 
csökkentése érdekében. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A szója(bab)ban található 

növényvédőszer-maradékok rendszeres 

nyomon követéséből kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A harmadik országok MRL-politikája eltér 

az EU MRL-politikájától. 

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-

maradékok határértékeit.  

FEDIOL szerződés a 

napraforgómag beszerzéséről a 

Fekete-tenger területéről 

(tartalmaz egy kikötést, amely 

előírja a megfelelést az EU MRL 

jogszabályának). 

 *Bizonyos országokból 

származó szójababoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 
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 4. Finomítás  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Technikai 

segédanyagokban (lúgos 

oldatok, savak) jelen lévő 

szennyező anyagok, 

úgymint higany a 

marószódában. 

C alacsony magas 3 A technológiai segédanyagok 

érintkezésbe lépnek a termékkel. 

 Az olajjal közvetlenül 

érintkezésbe lépő 

technológiai 

segédanyagoknak élelmiszer 

céljából használhatónak vagy 

élelmiszer-kategóriájúnak kell 

lenniük. 
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 4.1. Finomított szójaolaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  

MEGJEGYZÉSE

K  

Dioxin és nem dioxin jellegű 

PCB-k 

C alacsony magas 3 Az olaj dioxinszennyezésének egyik 

lehetséges forrása a szójababok szárítása 

és a derítőföld. A derítőföld adagolási 

aránya azonban a finomítás során csupán 

1–3%. A lepárlás során a dioxin részben 

elpárolog. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a dioxin és dioxin 

jellegű PCB-k összes mennyiségére  

1,5 ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó gyakorlati kódexet, 

amely a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső 

határként. 

Friss derítőföld 

vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexében 

megadott 

követelményeknek 

eleget tevő 

beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A szója(bab)ban található 

növényvédőszer-maradékok rendszeres 

nyomon követéséből kiderül, hogy a 

maradékok szintjei meghaladhatják a 

törvényi határértékeket. A tapasztalat 

ugyanakkor azt mutatja, hogy a 

növényvédőszer-maradékok eltávolításra 

kerülnek a finomítás során. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez 

a rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy a 

takarmány-biztonságról gondoskodnak. 

A FEDIOL állásfoglalása (11SAF181) 

megállapítja, hogy a szójababok átlagos 

olajtartalma alapján (18% és 21% között 

mozog) 5-ös feldolgozási tényezőt kell 

alkalmazni a szójababolaj MRL-jének 

megállapításához. 

 *Bizonyos 

országokból 

származó 

szójababoknál 

közepes esélye 

lehet annak, 

hogy egyes 

növényvédősze

r-maradékok 

meghaladják az 

MRL-t. 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek némelyike 

jelen lehet a környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers szójaolajban megtalálhatók 

lennének. Szójabab termesztésben 

megengedett az endoszulfán használata. 

A nyomonkövetési adatokból kiderül, hogy 

a nyers olajban található 

maradványanyagok a jogszabályi 

határértékeken belül maradnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

  

Idegen anyagok, pl. üveg, 

fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3 Idegen anyagok lehetnek jelen.  Higiéniai gyakorlatok 

(pl. zárt rendszerek) 

alkalmazása. A betöltés 

előtt szűrés végzése.  

 

 

 

 4.2. Fizikai finomítás: zsírsav-desztillátumok gyártása szójából 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  

MEGJEGYZÉSE

K  

         

Dioxin C alacsony magas 3 Az olaj finomítása során a derítőföld a dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. A derítőföld adagolási aránya 

azonban a finomítás során csupán 1–3%. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a dioxin és dioxin 

jellegű PCB-k összes mennyiségére  

1,5 ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott határértéket 

Friss derítőföld 

vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexében 

megadott 

követelményeknek 

eleget tevő 
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túllépő nemkívánatos anyagmennyiséget 

tartalmazó állati takarmány célját szolgáló 

termékek nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati takarmány célú 

termékekhez (2002/32/EK irányelv). 

A takarmány-higiéniáról szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 225/2012/EU rendelet 

szerint a takarmányozásra szánt zsírsav-

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin jellegű 

PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó gyakorlati kódexet, 

amely a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső 

határként. 

beszállítóktól. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A szója(bab)ban található növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből kiderül, hogy a maradékok 

szintjei meghaladhatják a törvényi határértékeket. A 

finomítás során a növényvédőszer-maradékok az olajból a 

zsírsav-desztillátumokba vándorolnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez 

a rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy a 

takarmány-biztonságról gondoskodnak. 

A bejövő szójababok 

vagy a zsírsav-

desztillátumok 

ellenőrzése. Ha a 

növényvédőszer-

maradékok 

meghaladják a 

határértéket, 

takarmánybiztonsági 

értékelést kell 

elvégezni. 

*Bizonyos 

országokból 

származó 

szójababoknál 

közepes esélye 

lehet annak, 

hogy egyes 

növényvédősze

r-maradékok 

meghaladják az 

MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C alacsony magas 3 A betiltott növényvédő szerek némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony azonban annak az esélye, 

hogy ezek a nyers szójaolajban megtalálhatók lennének. 

Szójabab termesztésben megengedett az endoszulfán 

használata. A nyomonkövetési adatokból kiderül, hogy a 

nyers olajban található maradványanyagok a jogszabályi 

határértékeken belül maradnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

Nem szabad nem 

megfelelő terméket 

használni a 

takarmányban. 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 4.3. 
Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumoktól mentes 
semlegesítési iszap és savas olajak gyártása szójából 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 2 A szója(bab)ban található növényvédőszer-

maradékok rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei 

meghaladhatják a határértékeket. A 

növényvédőszer-maradékok szintje a savas 

olajakban azok nyers olajban lévő szintjét 

mutatja. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez 

a rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy a 

takarmány-biztonságról gondoskodnak. 

A bejövő szójababok 

vagy a semlegesítési 

iszap és a savas olajak 

ellenőrzése. Ha a 

növényvédőszer-

maradékok 

meghaladják a 

határértéket, 

takarmánybiztonsági 

értékelést kell 

elvégezni. 

*Bizonyos országokból 

származó 

szójababoknál közepes 

esélye lehet annak, 

hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok 

meghaladják az MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek némelyike 

jelen lehet a környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy ezek a 

nyers szójaolajban megtalálhatók lennének. 

Szójabab termesztésben megengedett az 

endoszulfán használata. A nyomonkövetési 

adatokból kiderül, hogy a nyers olajban 

található maradványanyagok a jogszabályi 

határértékeken belül maradnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

  

Dioxin C nagyon 

alacsony 

magas 2 A FEDIOL semlegesítési iszap gyártással 

kapcsolatos zúzásra és finomításra 

vonatkozó adatlapja (Ref. 12SAF183) azt 

jelzi, hogy a semlegesítési iszapban 

található olajban oldható szennyeződések 

szintje tükrözi a nyers olajban található ilyen 

szennyeződések szintjét. 

A takarmány-higiéniáról szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 225/2012/EU rendelet 

szerint a takarmányozásra szánt 

semlegesítési iszap és savas olajak 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell a 

dioxinok és dioxin jellegű PCB-k teljes 

mennyiségét.  

 Az integrált zúzó és 

finomító üzemekben 

ezért a semlegesítési 

iszap biztonsággal 

visszaforgatható az 

extrahált darába. 
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 4.4. Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumok gyártása szójából 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  

MEGJEGYZ

ÉSEK  

         

Dioxin C közepes magas 4 Az olaj finomítása során a derítőföld a 

dioxinszennyeződés potenciális 

forrását jelentheti. Kémiai finomítás 

során a dioxinok a dezodorálási 

desztillátumokban koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg határértéket ír elő 

a növényi eredetű takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), és a dioxin 

és dioxin jellegű PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

A takarmány-higiéniáról szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt dezodorálási desztillátumok 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell a dioxinok és 

dioxin jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

 

A jogszabályban meghatározott határértéket túllépő 

nemkívánatos anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek nem keverhetők 

hígítási céllal ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez (2002/32/EK irányelv). 

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket ad meg 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása tilos, 

kivéve, ha azokat úgy kezelték, hogy a 

dioxin szintje megfeleljen a nemkívánatos 

anyagokról szóló 2002/32/EK irányelvben 

előírt határértékeknek (lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való felhasználásra 

szánt, kezelt dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 12SAF196). 

 

Az egyazon berendezésben a fizikai és 

kémiai finomítás lépéseit kombináló 

tételenkénti finomítási eljárásokból nyert 

zsíros termékek felhasználhatók 

takarmányozási célra, feltéve, hogy 

analitikai bizonyíték áll rendelkezésre a 

dioxin és növényvédőszer-maradékok 

határértékeinek betartásáról. 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL Friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexében megadott 

követelményeknek eleget tevő 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. beszállítóktól. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C magas közepes 4 A szója(bab)ban található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei 

meghaladhatják a törvényi 

határértékeket. Kémiai finomítás során 

a növényvédőszer-maradékok a 

dezodorálási desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez a 

rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre vonatkozó átviteli 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy a 

takarmánybiztonságról gondoskodnak. 

A bejövő szójababok vagy a dezodorálási 

desztillátumok ellenőrzése. Ha a 

növényvédőszer-maradékok meghaladják 

a határértéket, takarmánybiztonsági 

értékelést kell elvégezni. 

 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C közepes magas 4 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a környezetben. 

Nagyon alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers szójaolajban 

megtalálhatók lennének. A finomítás 

során az endoszulfán részben 

belekerülhet a desztillátumba. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása tilos, 

kivéve, ha azokat úgy kezelték, hogy a 

növényvédőszer-maradékok szintje 

megfeleljen a nemkívánatos anyagokról 

szóló 2002/32/EK irányelvben előírt 

határértékeknek (lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való felhasználásra 

szánt, kezelt dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 12SAF196). 

 

Ásványi olaj C közepes közepes 3 A porképződést gátló anyagként 

használt ásványi olaj a desztillátumban 

fog koncentrálódni. 

 A bejövő szójababok vagy a dezodorálási 

desztillátumok ellenőrzése. 
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 5. A szójababolaj hidrogénezése  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

nikkel  C alacsony magas 3 A nikkelt katalizátorként használják az olaj 

hidrogénezése (keményítése) során.  

 Az olajjal közvetlenül 

érintkezésbe lépő 

technológiai 

segédanyagoknak élelmiszer 

céljából használhatónak vagy 

élelmiszer-kategóriájúnak kell 

lenniük. 

A keményítésen átesett olaj 

szűrése. 

 

A FEDIOL tagjaitól 

származó keményítésen 

átesett olaj nikkeltartalma 

jóval 20 ppm alatt van. 
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 A. Szójabab, -dara és -héj tárolása és szállítása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍN

ŰSÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó mérgezett gabona 

kerülhet az élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni 

programot kell alkalmazni, 

amely az 

élelmiszerláncban 

megfelelő. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 Kritikus lépés a növényvédő szerek betakarítás 

utáni használata az olajmagokon, mivel a 

növényvédő szerek lebomlására korlátozott idő 

áll rendelkezésre. Az olajmagot exportáló 

országok pozitív listát vezetnek a növényvédő 

szerek használatáról. Ezek bizonyos anyagok 

tekintetében ellentétben állhatnak az európai 

jogszabályokkal, főleg az olyan puha magok 

esetében, mint a napraforgó. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja az 

olyan árucikkek forgalomba 

hozatalát, amelyek nem tesznek 

eleget a rendelet mellékletében 

meghatározott MRL-eknek. 

A szállítmányozást és 

tárolást végző 

vállalatoknak megfelelően 

kell használniuk a 

növényvédő szereket, és 

ezt dokumentálniuk kell. 

Máskülönben hitelesíteniük 

kell, hogy a szállítás és 

tárolás során felhasznált 

növényvédő szerek szintjei 

eleget tesznek az EU 

jogszabályainak. 

 

Mezőgazdasági járművön, 

tehergépkocsin, uszályon 

vagy óceánjárón történő 

szállítás során az előző 

rakomány szennyeződést 

okoz 

C alacsony magas 3 Az olajos magvak és az extrahált darák 

szállítása általában nem csak élelmiszer vagy 

takarmány szállítására kijelölt szállítóeszközön 

történik. 

 A szállítást végző 

vállalatoknak rakodás előtt 

meg kell tisztítaniuk a 

mezőgazdasági 

járműveket, 

tehergépkocsikat, 

uszályokat vagy 

óceánjárókat. Rakodás 

előtt meg kell vizsgálni a 

tisztaságot. 

 

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés a 

tárolás során 

C alacsony magas 3 Az olajos magvakat és az extrahált darákat az 

előző rakományokból származó mikotoxinok 

beszennyezhetik. 

 A tárolást végző 

vállalatoknak használat 

előtt meg kell tisztítaniuk a 

helyszíneket, és 
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tisztaságukat meg kell 

vizsgálniuk. 

Porképződést gátló 

anyagok a szójababokon 

C közepes közepes 3 A porképződés megakadályozása céljából az 

USA maximum 200 ppm szintig engedélyezi 

fehér olajok (paraffinok) szórását a szójababra. 

Dél-Amerikában szójaolajat használnak. 

 Az USA-ból érkező 

szójabab ellenőrzése. 

 

Melamin használatával 

történő hamisítás 

C alacsony közepes 2 A melamin egy fehérjeutánzat. A 2002/32/EK irányelv 2,5 mg/kg 

határértéket ír elő a takarmány-

alapanyagokban előforduló 

melaminra. 

  

 

 

 

 Új B. A takarmányként való felhasználásra szánt szójaolaj és az abból 

származó termékek közúti és vasúti tartálykocsiban, uszályon 

vagy part mentén közlekedő hajón (kivéve óceánjárón) való 

szállítása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti 
tartálykocsik, uszályok  

C közepes magas 4 Lehetséges, hogy a tartálykocsikat és 

uszályokat olyan, élelmiszerekkel és 

takarmányokkal összeférhetetlen 

termékek szállítására használták, mint 

a petrolkémiai termékek. 

 A nem élelmiszerek vagy 

takarmány-alapanyagok 

szállítására elkülönített 

tartálykocsiknak és 

uszályoknak ellenőrzött 

tisztítási eljárásokon kell 
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átesniük. 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő 

közúti tartálykocsik, 

tartálykonténerek, vasúti 

tartálykocsik, uszályok 

C alacsony magas 3 A legtöbb növényi olaj szállítása 

kizárólag élelmiszerek számára kijelölt 

eszközökkel történik. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 

meghatározza, hogy a 

folyékony élelmiszerek közúti 

és vasúti tartálykocsikban, 

valamint uszályon történő 

szállítása az élelmiszerek 

számára kijelölt eszközzel 

kell, hogy történjen. 

 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és vízi 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Ref. 

07COD138). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). 

 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő parti 

tartályhajók 

C alacsony magas 3 Az EU-n belül rövid tengeri utakon 

olajokat és zsírokat szállító, a parti 

tartályhajóknak abszolút minimumként 

a közvetlenül megelőző rakománya 

olyan termék kell, hogy legyen, amely 

élelmiszer, vagy az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott lista 

szerint elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). A hajó 

tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a 

FOSFA-nak. A kapitány/első 

tiszt aláírásával ellátott, 

kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti tartálykocsik 

és uszályok 

C közepes közepes 3 Megnövelt kockázat jelentkezik azokon 

a tisztítóállomásokon, ahol egy 

helyszínen végzik a takarmányt és 

vegyszereket szállító tartályok 

tisztítását. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

 

 

A tartályok megfelelő tisztítási 

gyakorlatainak alkalmazása. 

 

. 

 

 

 

- Parti tartályhajók C közepes közepes 3 Megnövelt kockázatot jelent, ha a parti 

tartályhajó nem kizárólag takarmányt 

vagy élelmiszert szokott szállítani. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. 

A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, kombinált 

FOSFA parancsnoki 

tanúsítvány (Masters’ 

Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Berendezésekből származó 

fűtő- vagy hűtőfolyadékok 

        

- Tartálykocsik  C alacsony magas 3 Rozsdamentes acéltartályokat 

használnak, amelyeket kettős falú 

rendszeren keresztül a motorból 

származó hűtővízzel hűtenek (és nem 

tekercseken keresztül).  

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

A közvetlen 

fűtőrendszerekben 

fűtőfolyadékok használata 

tilos! 

 

- Vasúti tartálykocsik, 

tartályszállító uszályok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parti tartályhajók 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

magas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magas 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

 

 

 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

A vasúti tartályok 

fűtőtekercseinek 

rozsdamentes acélból kell 

készülniük. 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést.  

 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Idegen anyagok P közepes közepes 3   Egy minőségi tervben elő kell 

írni, hogy a tartálykocsik 

finomított olajokkal való 

feltöltése csak fedett helyen 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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történhet. 

Hamisítás C/P/B közepes közepes 3 Ásványi olajokkal való hamisítás 

előfordult már korábban olajok 

szállítása során ezen olajok 

származási országaiban. 

FEDIOL közvetlen élelmiszer 

céljából felhasználandó zsírok 

és olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex. 

(Ref. 07COD138). 

Minden bejövő tételt elemezni 

kell. 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódexe 

minimális kötelező 

követelményeinek 

alkalmazása, például a 

teherautó hollétének 

rendelkezésre állására és a 

tartály tömítésére 

vonatkozóan (Ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Szójaolaj tárolása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Elkülönítés hiányából 

származó szennyeződés 

(előző rakományok által 

okozott szennyeződés nem 

megfelelő összeillesztések 

használata, megosztott 

eszközhasználat) 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan 

terminálokra vonatkozik, ahol mind 

vegyszereket, mind növényi olajokat 

tárolnak. Alacsonyabb a kockázat, ha a 

tartályterminál a növényi olajok tárolása 

során az EU elfogadható előző 

rakományokat tartalmazó listáját 

alkalmazza a tengeri úton történő 

szállításra. Alacsonyabb a kockázat, ha a 

növényi olajokat élelmiszer-tárolás 

céljából kijelölt tartályokban tárolják. 

Az EU területén élelmiszer 

célú olajokat és zsírokat 

tároló terminálok kötelesek 

HACCP-t alkalmazni 

(852/2004/EK rendelet) 

 

Tartályok kijelölése 

élelmiszer- vagy 

takarmánytárolás céljára. 

Egyébként a 

tárolótartályoknak 

minimálisan meg kell felelniük 

a 96/3/EK irányelvben tengeri 

úton történő szállításra 

meghatározott előző 

rakományokra vonatkozó 

uniós szabályoknak. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan 

terminálokra vonatkozik, ahol mind 

vegyszereket, mind növényi olajokat 

tárolnak. Lehetséges, hogy az általuk 

használt tisztítószerek nem megfelelők az 

élelmiszeriparban történő használatra. 

Nagyon alacsony a nem megfelelő 

tisztítószerek használatának esélye az EU 

olyan tartálytermináljain, ahol HACCP-t 

alkalmaznak, valamint elkülönítve tárolják 

a növényi olajokat és vegyszereket. 

 A tisztítószereknek meg kell 

felelniük az élelmiszeriparban 

történő használatra. 

 

 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a finomítás 

során belekerülhetnek a zsírsav-

desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 80 

Takarmány  
Extrahált szója(bab)darából és -olajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 

Hibás berendezésekből 

származó fűtőfolyadékok 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A tárolás 

során alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban kicsi a 

veszélye annak, hogy a fűtőfolyadékok a 

termékbe kerülnek. 

 Ha fűtőfolyadékot használnak, 

a tárolást végző vállalatnak 

nettó veszteségekre 

vonatkozó dokumentációt kell 

biztosítania, és szükség 

esetén el kell végeznie a 

megfelelő elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Adalékanyagok helytelen 

használata 

C alacsony magas 3 Az étkezési célú olajok esetében 

engedélyezett adalékanyagok használata 

takarmánynak szánt olajokhoz – vagy 

fordítva –, mely használatra esetlegesen 

még nem hagyták azokat jóvá.  

 Egyértelmű előírások 

meghatározása az 

adalékanyagok használatát 

illetően. 

 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával történő 

hamisításra a származási országokban 

került sor. Az ellenőrzéseket szigorították, 

így a hamisítás előfordulása csökkent. 
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 D. Szójaolaj óceánjárón történő szállítása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍN

ŰSÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szállítás során történő 

szennyeződés 

        

- A tartályokban vagy 

csövekben jelen lévő előző 

rakományok okozta 

szennyeződés 

C közepes  közepes 3  Az EU-n belül étkezési célú olajokat és 

zsírokat szállító óceánjáró hajóknak 

abszolút minimumként a közvetlenül 

megelőző rakománya élelmiszer, illetve az 

EU 96/3/EK irányelvében meghatározott 

listában szereplő megelőző rakomány. 

A 96/3/EK irányelv (852/2004/EK 

rendelettől való eltérés) megköveteli a 

megelőző rakományok ellenőrzését.  

 

 

A FOSFA szerződések kötelezik az 

eladót, hogy tájékoztassa a vevőt arról, 

hogy az olajok és zsírok tengeri 

szállítása során mi volt az előző három 

szállítmány. 

 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában foglalja a 

FOSFA eljárási szabályait is). 

 

Az EU nem szabályozta a 

takarmánycélú olajok és zsírok tengeri 

szállítását. 

A hajó tartályainak 

tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott 

ki, aki tagja a FOSFA-nak. 

A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, 

kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által 

aláírt nyilatkozat, amelynek 

a rakomány berakodása 

vagy bármely áthelyezése 

előtt rendelkezésre kell 

állnia. 

 

       Elkülönített csővezetékek 

használata be- és 

kirakodás során. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Tisztítószerek okozta 

szennyeződés  

C alacsony  magas 3 A tengeri vállalkozások általában betartják 

a helyes gyakorlatot. 

 A hajónapló ellenőrzése.   

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a finomítás 

során belekerülhetnek a zsírsav-

desztillátumokba 

 Rozsdamentes 

acéltartályok használata, 

illetve új bevonatú tartályok 

használata esetén ne 

töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

Bevonatból származó 

oldószer 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A szállítás 

során alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban kicsi a 

veszélye annak, hogy a fűtőfolyadékok a 

termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (amely 

magában foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Ha fűtőfolyadékot 

használnak, az 

olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell 

vezetnie, és szükség 

esetén el kell végeznie a 

megfelelő elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

C alacsony magas 3 A hordozható szivattyúkból származó 

hidraulikus olajok mérgezők lehetnek. 

 Olyan hidraulikus 

szivattyúkat kell használni, 

ahol egyértelműen 

különválik a hidraulikus 

motor és a szivattyú. Ha 

nem, élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus 

olajokat kell használni. 

A közvetlenül a szivattyúhoz 

kapcsolt hidraulikus motorok 

a tömítés meghibásodása 

esetén az olaj növényi 

olajba történő nem kívánt 

szivárgását teszik lehetővé. 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával történő 

hamisításra a származási országokban 

került sor. Az ellenőrzést megszigorították, 

és a hamisítás lehetősége csökkent. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Folyamatábra: az EU-ban takarmányként történő felhasználásra szánt napraforgóolajból  

származó termékek termelési lánca 
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Napraforgó termesztése 

Napraforgómag 

Szárított napraforgómag 
 

(A) Szállítás Tárolás 

Nyers lecitinek 

(3.3.) Héj gyártása hajótestek 
 

Finomított 

napraforgóolaj 

 

(4.1.) 
Finomított 

napraforgóolaj  

gyártása 

Viasz 

(3.1.) Nyersolaj és íny előállítása 
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7. Extrahált napraforgómag-darából és -olajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 1. Napraforgó termesztése* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai.  

C    A napraforgómagot exportáló 

harmadik országok (így például 

Argentína és más országok) pozitív 

listát vezetnek a termesztés során 

felhasznált növényvédő szerek 

használatáról, amely bizonyos 

esetekben ellentétben lehet a 

növényvédőszer-maradékokat 

szabályozó európai jogszabállyal. A 

napraforgómagok esetében a 

növényvédő szerek betakarítást 

követő használata kritikusabbnak 

tűnik, mint a betakarítást megelőző 

használatuk. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja 

az olyan árucikkek 

forgalomba hozatalát, 

amelyek nem tesznek eleget 

a mellékletekben 

meghatározott MRL-eknek. A 

178/2006/EK rendelet I. 

melléklete felsorolja azon 

élelmiszereket és 

takarmányokat, amelyekre az 

MRL-ek vonatkoznak. A 

149/2008/EK rendelet II., III. 

és IV. melléklete 

meghatározza az I. 

mellékletben felsorolt 

termékekre vonatkozó MRL-

eket.  

  

Növényi toxinok C    A napraforgómagok tartalmazhatják 

a Datura Stramonium (csattanó 

maszlag) gyomnövény magvait. Ez 

különösen Franciaország esetében 

jellemző. 

  Szabályozó intézkedésként a 

napraforgómagok 

szemrevételezése ajánlott. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése tartalmaz. 
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 2. Napraforgómagok szárítása az elsődleges gyártás során* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szárítás során bekerült 

szennyező anyagok  

        

- dioxin C    A hulladékégetés 

dioxinképződéshez vezethet. 

Ez idáig a zúzással foglalkozó 

vállalatok úgy találták, hogy a 

nyers napraforgóolaj 

dioxinszintje az érzékelési 

határ alatt van. 

Élelmiszerek és takarmányok 

dioxin és dioxin jellegű PCB 

szennyeződésének 

megelőzésére és 

csökkenésére vonatkozó 

gyakorlati kódex (Code of 

Practice for the prevention 

and reduction of dioxin and 

dioxin-like PCB contamination 

in foods and feeds) (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 A helyes gyártási gyakorlatok 
olyan tüzelőanyagok használatát 
ajánlják, amelyek nem vezetnek 
dioxinok, dioxin jellegű 
vegyületek és egyéb káros 
szennyező anyagok 
keletkezéséhez.  

Közvetlen melegítés esetén 
megfelelő égőket kell használni. 
A monitoringot azért tartják 
szükségesnek, mert biztosítja, 
hogy a szárítási vagy melegítési 
folyamatok ne vezessenek a 
dioxinok és dioxin jellegű PCB-k 
szintjének megemelkedéséhez. 
Közvetlen szárítás esetén nem 
szabad hulladék anyagokat 
használni tüzelőanyagként. 

A napraforgómagból származó 

takarmány-alapanyagoknak 

eleget kell tenniük  

a 2002/32/EK irányelv dioxinokra 
és dioxin jellegű PCB-kre 
vonatkozó határértékeinek. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése tartalmaz. 
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   Napraforgómagok zúzása  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Berendezésekből származó 

hidraulikus olajok vagy 

kenőanyagok 

C alacsony magas 3 A hidraulikus olajok és kenőanyagok 

mérgező anyagokat tartalmazhatnak. 

 Az előfeltételi programnak 
biztosítani kell, hogy a termékek 
nem élelmiszer-kategóriájú 
hidraulikus olajjal vagy 
kenőanyagokkal történő 
szennyeződését elkerüljék, illetve 
minimalizálnia kell annak a 
kockázatát, hogy a terméket 
élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 
olajok és kenőanyagok szennyezik 
be. Az előfeltételi program 
tartalmazhatja a felhasznált 
mennyiségek rögzítését. 

 

A vízben található 

szennyező anyagok, 

úgymint PFOS 

(perfluoroktán-szulfonsav) 

és PFOA (perfluor-

oktánsav) 

C alacsony közepes 2 A zúzási és finomítási folyamat során vizet 

használnak. 

A 183/2005/EK rendelet 

szerint a takarmány gyártása 

során felhasznált víz 

minősége megfelelő kell, 

hogy legyen. 

  

Tisztítószerek és 

kazánokban használt 

vegyszerek 

C közepes közepes 3 A tisztítószerek és a gőz (a kazánban 

használt vegyszerek útján) érintkezésbe 

kerül a termékkel. 

 A gyártási rendszerben használt 

tisztítószereket öblíteni kell. A 

tisztítószereknek és kazánban 

használt vegyszereknek 

megfelelőnek kell lenniük az 

élelmiszeriparban történő 

használatra. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

 

C közepes magas 4 Nem FEDIOL tagok még mindig 

használhatnak fűtőfolyadékokat. 

A FEDIOL étkezési célú 

olajok feldolgozás során 

történő hevítésére vonatkozó 

gyakorlati kódex (Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing) 

szerint nem engedélyezett a 

fűtőfolyadékok használata. 

Víz vagy gőz alapú hevítés 

használata. Máskülönben 

szabályozó intézkedésnek kell 

gondoskodnia arról, hogy a termék 

fűtőfolyadékokkal ne érintkezzen. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Napraforgómag zúzása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó 

mérgezett gabona kerülhet az 

élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni programot kell 

alkalmazni, amely az 

élelmiszerláncban megfelelő. 

 

Hexánból eredő mérgező 

anyagok, úgymint benzol 

C alacsony magas 3 Az ipari hexán mérgező 

anyagokat tartalmazhat. 

A 2009/32/EK irányelv 

meghatározza a hexán 

használatának tisztasági 

követelményeit az olajos 

magvak zúzása során.  

Élelmiszer-kategóriájú hexánt kell 

használni. 

 

Idegen anyagok, például 

üveg, fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3 Idegen anyag lehet jelen.  Olyan rendszert kell megvalósítani, 

amely eltávolítja az idegen 

anyagokat. 
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 3.1. Nyers olaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szűrési segédanyagokból 

származó szennyező 

anyagok 

C alacsony magas 3 A nyers olaj esetlegesen kimoshat 

szennyező anyagokat a szűrési 

segédanyagokból. 

 Élelmiszer-ipari használatra 

alkalmas szűrési 

segédanyagok alkalmazása. 

 

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C közepes közepes 3 A hexán visszanyeréséhez 

élelmiszer-kategóriájú, 

alacsony/közepes viszkozitású 

ásványi olajokat használnak. A 

zúzást végző vállalat érdeke, hogy a 

lehető legnagyobb mennyiségű 

hexánt nyerje vissza, és e célból jól 

tartsa karban a visszanyerő 

rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, és 

minimalizálnia kell annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány a 

C(10-40) napraforgóolajban és 

ennek melléktermékeiben 

megengedett tartalmát 1 000 

mg/kg határértékben határozza 

meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei a 

törvényi határértékeken belül 

maradnak.  

A harmadik országok MRL-politikája 

eltér az EU MRL-politikájától. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott 

termékekre vonatkozó 

feldolgozási/ 

koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy az 

élelmiszer-biztonságról 

gondoskodnak. 

A FEDIOL állásfoglalása 

 *Bizonyos országokból 

származó napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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(11SAF181) megállapítja, hogy a 

napraforgómag átlagos 

olajtartalma alapján (40% és 45% 

között mozog) 2,5-ös feldolgozási 

tényezőt  

kell alkalmazni a napraforgóolaj 

MRL-jének megállapításához. 

FEDIOL szerződés a 

napraforgómag beszerzéséről a 

Fekete-tenger területéről 

(tartalmaz egy kikötést, amely 

előírja a megfelelést az EU MRL 

jogszabályának). 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers napraforgóolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Visszanyerést követően a 

nyers olajban található 

hexán 

C magas alacsony 3 Az olajból történő hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően a 

nyers olajban hexánmaradékok 

maradnak. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 767/2009/EK 

rendelet kimondja, hogy a 

takarmány-alapanyagoknak 

mentesnek kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy legnagyobb 

tartalom. A takarmány-

alapanyagok jegyzékéről szóló 

68/2013/EU rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek a 

kémiai szennyeződéseknek a 

legnagyobb tartalmát 0,1%-ban 

(1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú nyers 

olaj biztonságos. A FOSFA 

lobbanáspont-határértéke 

121̊C, ami a szállítás és tárolás 

biztonsága szempontjából 

lényeges. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 3.2. Nyers lecitinek gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Ásványi olajok egy hibás 

visszanyerő rendszerből 

C közepes magas 3 A hexán visszanyeréséhez 

élelmiszer-kategóriájú, 

alacsony/közepes viszkozitású 

ásványi olajokat használnak. A 

zúzást végző vállalat érdeke, hogy a 

lehető legnagyobb mennyiségű 

hexánt nyerje vissza, és e célból jól 

tartsa karban a visszanyerő 

rendszert. 

 A visszanyerő rendszer 

ásványi olaja élelmiszer-

kategóriájú kell, hogy legyen. 

Az előfeltételi programnak 

biztosítania kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú olajokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, 

minimalizálandó annak 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú olajok 

szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítését. 

A holland GMP-szabvány a 

C(10-40) napraforgóolajban és 

ennek melléktermékeiben 

megengedett tartalmát 1 000 

mg/kg határértékben határozza 

meg. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei a 

törvényi határértékeken belül 

maradnak.  

A harmadik országok MRL-politikája 

eltér az EU MRL-politikájától. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy az élelmiszer-

biztonságról gondoskodnak. 

FEDIOL szerződés a 

napraforgómag beszerzéséről 

a Fekete-tenger területéről 

(tartalmaz egy kikötést, amely 

 *Bizonyos országokból 

származó napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 
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előírja a megfelelést az EU 

MRL jogszabályának). 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers napraforgóolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Visszanyerést követően a 

nyers olajban található 

hexán 

C magas alacsony 3 Az olajból történő hexánkivonást és 

hexánvisszanyerést követően a 

nyers olajban hexánmaradékok 

maradnak. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek 

a kémiai szennyeződéseknek 

a legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú 

takarmány-alapanyagok 

biztonságosak. A FOSFA 

lobbanáspont-határértéke 

121̊C, ami a szállítás és tárolás 

biztonsága szempontjából 

lényeges. 

Kórokozók B alacsony közepes 2 Mikrobáknak a nyers lecitinekből 

elpárolgott víz kondenzációja 

eredményeként létrejövő 

növekedése.  
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 3.3. Extrahált napraforgódara gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Csomósodásgátló anyagból 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A csomósodásgátló anyag ásványi 

eredetű, és természetétől fogva 

dioxint tartalmazhat. A dioxin az 

emberekre és állatokra nézve 

mérgező. 

A 2439/1999/EK rendelet 

meghatározza a 

csomósodásgátló anyagok 

minőségi kritériumait. 

Takarmány minőségű 

csomósodásgátló anyag 

vásárlása. 

 

Szalmonella B magas magas 4 A szalmonella a takarmány 

mikrobiológiai szennyeződésének 

komoly veszélyét jelenti. A 

szalmonella elterjedt a 

környezetben, és az élelmiszerlánc 

minden eleme, a termelőktől a 

fogyasztókig szerepet játszik abban, 

hogy csökkentse annak a 

kockázatát, hogy a szalmonella kárt 

tegyen az állatokban vagy 

emberekben. A FEDIOL – a 

takarmányok szállítóit és fogyasztóit 

képviselő három másik szervezettel, 

azaz a FEFAC-kal, a COCERAL-lal 

és a COPA-COGECA-val 

együttesen – felvállalta egy iparági 

iránymutatás kibocsátásának 

feladatát, hogy segítsen ellenőrzés 

alatt tartani a szalmonellát, és 2011 

júniusában kiadta a „A szalmonella 

kockázatának a táplálékláncban 

való kezelésére vonatkozó közös 

alapelvek” (Common principles for 

the management of the Salmonella 

risk in the feed chain) című 

dokumentumot. A Biztonságos 

takarmány-alapanyagok ipari 

előállításának helyes gyakorlatára 

vonatkozó európai útmutató 

A FEDIOL, a FEFAC, a 

COCERAL és a COPA-

COGECA közös alapelvei a 

szalmonella kockázatának a 

táplálékláncban való 

kezelésére. 

 

A FEDIOL extrahált repce-

/káposztarepce-dara és 

napraforgódara 

nedvességtartalmára 

vonatkozó ajánlása. 

 

 

A vállalkozók előfeltételi 

programjának ki kell terjednie 

a következő intézkedésekre: 

a) A takarmány-alapanyagok 

megkímélése a feldolgozásból 

és tárolásból származó 

szennyeződésektől, például – 

az adott esetnek megfelelően 

– zárt rendszerek, higiéniai 

gyakorlatok alkalmazásával 

vagy a helyiségek higiéniai 

zónákra való felosztásával. 

b) Idő- és hőmérséklet-

szabályozás alkalmazása az 

oldószermentesítő tószternél. 

c) Nedvességszabályozás 

alkalmazása az extrahált 

darák/pogácsák kapcsán. A 

FEDIOL ajánlása szerint a 

napraforgódara 

nedvességtartalma legfeljebb 

12,5% kell, hogy legyen. 

 

Ha a nyomonkövetési 

A vállalkozók kötelesek 

bevezetni a gyártósor 

monitorozását, amelynek során 

azon teljes gyártósorról 

vesznek mintákat, ahol a 

termék elhagyja az 

oldószermentesítő tósztert, 

attól kezdve, hogy az bekerül a 

tároló silóba, egészen az 

árukirakodási területtel 

bezárólag. 

 

A vállalkozóknak a múltbéli 

adatok alapján reális célokat 

kell kitűzniük az általuk gyártott 

extrahált dara/pogácsák 

szalmonellaszennyezése 

előfordulásának csökkentése 

tekintetében. 

 

) 
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módosítására került sor, hogy 

megfeleljen ezeknek az 

alapelveknek. 

 

rendszer azt jelzi, hogy 

szalmonellára bukkantak a 

kész takarmány-

alapanyagban, a következő 

intézkedéseket kell fontolóra 

venni: 

o Szerotipizálás elvégzése és 
a szennyezés forrásának 
azonosítása a 
nyomonkövethetőség 
segítségével; 

o A feldolgozási körülmények 
és a lényeges előfeltételi 
programok felülvizsgálata; 

o A tároló helyiségek és a 
járművek további tisztítása 
(adott esetben);  

o Az üzem és a berendezések 
további tisztítása;  

o A korábbi nyomonkövetési 
eredmények felülvizsgálata; 

o További képzés, illetve a 
folyamatok vagy eljárások 
módosításának fontolóra 
vétele; 

Vegyi kezelés alkalmazása a 

szalmonella elfogadható 

szintre való csökkentése 

érdekében. 

 

Használt derítőföldből 

származó dioxin 

C alacsony magas 3 A derítőföld ásványi eredetű, és 

természetétől fogva dioxint 

tartalmazhat. A dioxin az emberekre 

és állatokra nézve mérgező. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 

ng/kg határértéket ír elő a 

növényi eredetű takarmány-

alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére  

1,5 ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget tevő 

beszállítóktól. 

A kockázat csak integrált zúzó 

és finomító üzemekre 

vonatkozik. 
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A FEDIOL kidolgozott egy 

friss derítőföld olajfinomítás 

céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

Mikotoxinok C alacsony magas 3 A napraforgómagok elégtelen 

szárításának eredménye 

 A napraforgódara mikotixin-

szintjének ellenőrzése. 

 

Kadmium C közepes magas 4 A zúzás során a kadmium az 

extrahált darában koncentrálódik. A 

napraforgómag földrajzi 

származásától függően fennáll 

annak a veszélye, hogy abban olyan 

magas a kadmium szintje, amely az 

extrahált darában a határértéket 

meghaladó szintet eredményez. Az 

alacsony minőségű foszforból 

készült műtrágyáknak magas lehet 

a kadmiumtartalma.  

A 2002/32/EK irányelv a 

növényi eredetű takarmány-

alapanyagokban a kadmium 

mennyiségét 1 ppm-re 

korlátozza. 

A magvak eredetétől függően 

a bejövő napraforgó 

tételenkénti ellenőrzése. 

Ezt a kockázat csak bizonyos 

földrajzi eredetek esetében 

érvényes. 

 

Hexánmaradék C magas alacsony 3 A hexánmaradék az extrahált 

darákban van jelen. 

A takarmányok forgalomba 

hozataláról szóló 

767/2009/EK rendelet 

kimondja, hogy a takarmány-

alapanyagoknak mentesnek 

kell lenniük a gyártási 

folyamatból és a technológiai 

segédanyagokból származó 

kémiai szennyeződésektől, 

kivéve, ha a jegyzékben 

rögzítésre került egy 

legnagyobb tartalom. A 

takarmány-alapanyagok 

jegyzékéről szóló 68/2013/EU 

 A toxikológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a legfeljebb 

1000 ppm hexántartalmú 

olajos magvakból származó 

extrahált darák takarmányozás 

szempontjából biztonságosak. 

A németországi OVID 

biztonsági adatlapja legfeljebb 

300 ppm hexánt ír elő extrahált 

napraforgódara esetében a 

robbanásveszély megelőzése 

érdekében uszállyal történő 

szállítás esetén. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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rendelet bevezet egy 

küszöbértéket, amely ezeknek 

a kémiai szennyeződéseknek 

a legnagyobb tartalmát 0,1%-

ban (1000 ppm) rögzíti. 

Arzén C alacsony közepes 2 Spanyolországban a 

napraforgómagok 

arzénszennyezése volt 

megfigyelhető. 

   

Datura Stramonium 

(csattanó maszlag) 

B alacsony* közepes 2  A 2002/32/EK irányelv 

takarmány-alapanyagok 

esetén 1000 ppm felső 

határértéket ír elő a Datura 

Stramonium (csattanó 

maszlag) magok szintjére. 

 *Bizonyos eredetű 

napraforgómagok esetében 

közepes esélye van annak, 

hogy az extrahált 

napraforgódarában a Datura 

Stramonium (csattanó 

maszlag) magvak szintje 

meghaladja a felső 

határértéket. 
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 3.4. Napraforgóhéj elválasztása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szalmonella B magas magas 4 A szalmonella a takarmány mikrobiológiai 

szennyeződésének komoly veszélyét 

jelenti. A szalmonella elterjedt a 

környezetben, és az élelmiszerlánc 

minden eleme, a termelőktől a 

fogyasztókig szerepet játszik abban, hogy 

csökkentse annak a kockázatát, hogy a 

szalmonella kárt tegyen az állatokban 

vagy emberekben. A FEDIOL – a 

takarmányok beszállítóit és fogyasztóit 

képviselő három másik szervezettel, azaz 

a FEFAC-kal, a COCERAL-lal és a COPA-

COGECA-val együttesen – magára 

vállalta a felelősséget, és 2011 júniusában 

közzétette a „A szalmonella kockázatának 

a takarmányláncban való kezelésére 

vonatkozó közös alapelvek” (Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain) című 

dokumentumot. Sor került a biztonságos 

takarmány-alapanyagok ipari 

előállításának helyes gyakorlatára 

vonatkozó európai útmutató módosítására 

annak érdekében, hogy megfeleljen 

ezeknek az alapelveknek. 

 

 

A FEDIOL, a FEFAC, a 

COCERAL és a COPA-

COGECA közös alapelvei a 

szalmonella kockázatának a 

takarmányláncban való 

kezelésére. 

 

A vállalkozók előfeltételi 

programjának ki kell terjednie 

a következő intézkedésekre: 

a) A takarmány-alapanyagok 

megóvása a feldolgozásból 

és tárolásból származó 

szennyeződésektől, például – 

az adott esetnek megfelelően 

– zárt rendszerek, higiéniai 

gyakorlatok alkalmazásával 

vagy a helyiségek higiéniai 

zónákra való felosztásával. 

b) A nedvesség ellenőrzése  

Ha a nyomonkövetési 

rendszer azt jelzi, hogy 

szalmonellára bukkantak a 

kész takarmány-

alapanyagban, a következő 

intézkedéseket kell fontolóra 

venni: 

o  szerotipizálás elvégzése és 
a szennyezés forrásának 
azonosítása a 
nyomonkövethetőség 
segítségével; 

o  a feldolgozási körülmények 
és a vonatkozó előfeltételi 
programok felülvizsgálata; 

o  a tároló helyiségek és a 
járművek további tisztítása 
(adott esetben);  

o  az üzem és a berendezések 
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további tisztítása;  
o  a korábbi nyomonkövetési 

eredmények felülvizsgálata; 
o  további képzés, illetve a 

folyamatok vagy eljárások 
módosítása. 

 Kémiai kezelés alkalmazása 

a szalmonella elfogadható 

szintre való csökkentése 

érdekében. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok rendszeres 

nyomon követéséből kiderül, hogy a 

maradékok szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak.  

A harmadik országok MRL-politikája eltér 

az EU MRL-politikájától. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit.  

FEDIOL-szerződés a 

napraforgómag beszerzéséről 

a Fekete-tenger területéről 

(tartalmaz egy kikötést, amely 

előírja a megfelelést az EU 

MRL-ekre vonatkozó 

jogszabályának). 

 *Bizonyos országokból 

származó 

napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok meghaladják 

az MRL-t. 
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 4. Finomítás 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Technikai 

segédanyagokban (lúgos 

oldatok, savak) jelen lévő 

szennyező anyagok, 

úgymint higany a 

marószódában. 

C alacsony magas 3 A technológiai segédanyagok 

érintkezésbe lépnek a 

termékkel. 

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak 

élelmiszer céljából használhatónak 

vagy élelmiszer-kategóriájúnak kell 

lenniük. 
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 4.1. Finomított napraforgóolaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Dioxin és nem dioxin jellegű 

PCB-k 

C alacsony magas 3 Az olaj dioxinszennyezésének 

egyik lehetséges forrása a 

napraforgómagok szárítása 

és a derítőföld. A derítőföld 

adagolási aránya azonban a 

finomítás során csupán 1–

3%. A lepárlás során a dioxin 

részben elpárolog. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-

TEQ), és a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). A FEDIOL 

gyakorlati kódexet adott ki a friss 

derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeire, 

amely 1,5 ng/kg maximális felső 

határértéket ír elő a dioxinra és a 

dioxin jellegű PCB-kre (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget tevő 

beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 3 A napraforgómagokon 

található növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

nyomon követéséből kiderül, 

hogy a maradékok szintjei a 

törvényi határértékeken belül 

maradnak. Ezzel együtt 

kritikus a növényvédő szerek 

betakarítást követő 

használata, amelynek 

következtében előfordulhat, 

hogy a napraforgómag és a 

finomítás melléktermékei nem 

felelnek meg az MRL-eknek, 

kivéve, ha a 

maradékanyagokat a 

nyersolaj finomítása során 

teljes egészében eltávolítják. 

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, 

hogy a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. 

A FEDIOL állásfoglalása 

(11SAF181) megállapítja, hogy a 

napraforgómag átlagos olajtartalma 

alapján (40% és 45% között mozog) 

2,5-ös feldolgozási tényezőt  

2. kell alkalmazni a napraforgóolaj 

MRL-jének megállapításához. 

Ha a növényvédőszer-

maradékok meghaladják a 

határértéket, 

takarmánybiztonsági 

értékelést kell elvégezni. 

*Bizonyos országokból 

származó napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

napraforgóolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Mikrobiológiai 

szennyeződés 

 

B alacsony közepes 2 A finomított olajok 

nedvességtartalma (azaz 

vízaktivitása) túl alacsony a 

baktériumok szaporodásához. 

   

Idegen anyagok, pl. üveg, 

fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3 Idegen anyagok lehetnek 

jelen. 

 Higiéniai gyakorlatok (pl. zárt 

rendszerek) alkalmazása. A 

betöltés előtt szűrés végzése.  
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  4.2. 
Fizikai finomítás: zsírsav-desztillátumok gyártása 

napraforgómagból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

         

Dioxin C alacsony magas 3 Az olaj finomítása során a derítőföld 

a dioxinszennyeződés potenciális 

forrását jelentheti. A derítőföld 

adagolási aránya azonban a 

finomítás során csupán 1–3%. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), 

és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg 

határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek 

nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt zsírsav-

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin 

jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely 1,5 ng/kg 

maximális felső határértéket ír elő a 

dioxinra és a dioxin jellegű PCB-kre 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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határként. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei a 

törvényi határértékeken belül 

maradnak. Ezzel együtt kritikus a 

növényvédő szerek betakarítást 

követő használata, amelynek 

következtében előfordulhat, hogy a 

napraforgómag és a finomítás 

melléktermékei nem felelnek meg 

az MRL-eknek. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg 

a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/ 

koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy a takarmány-

biztonságról gondoskodnak.  

 *Bizonyos 

országokból 

származó 

napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet 

annak, hogy egyes 

növényvédőszer-

maradékok 

meghaladják az MRL-

t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C alacsony magas 3 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Annak az esélye, 

hogy ezek a nyers 

napraforgóolajban előfordulnak, 

meglehetősen alacsony, ezek a 

finomítás során a zsírsav-

desztillátumokban koncentrálódnak.  

A 2002/32/EK irányelv határozza meg 

a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

Nem szabad nem megfelelő 

terméket használni a 

takarmányban. 
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  4.3. 
Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumoktól mentes 
semlegesítési iszap és savas olajak gyártása napraforgómagból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony* közepes 2 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok 

szintjei a törvényi 

határértékeken belül maradnak. 

Ezzel együtt kritikus a 

növényvédő szerek betakarítást 

követő használata, amelynek 

következtében előfordulhat, 

hogy a napraforgómag és a 

finomítás melléktermékei nem 

felelnek meg az MRL-eknek. 

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, 

hogy a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. 

 

 *Bizonyos országokból 

származó napraforgómagoknál 

közepes esélye lehet annak, 

hogy egyes növényvédőszer-

maradékok meghaladják az 

MRL-t. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers napraforgóolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

.  

Dioxin C nagyon 

alacsony 

magas 2 A FEDIOL semlegesítési iszap 

gyártással kapcsolatos zúzásra 

és finomításra vonatkozó 

adatlapja (Ref. 12SAF183) azt 

jelzi, hogy a semlegesítési 

iszapban található olajban 

oldható szennyeződések szintje 

tükrözi a nyers olajban található 

ilyen szennyeződések szintjét. 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt 

semlegesítési iszap és savas olajak 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell 

a dioxinok és dioxin jellegű PCB-k 

teljes mennyiségét.  

 

 Az integrált zúzó és finomító 

üzemekben ezért a 

semlegesítési iszap 

biztonsággal visszaforgatható 

az extrahált darába. 
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  4.4. 

Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumok gyártása 
napraforgómagból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  

MEGJEGYZÉSE

K  

         

Dioxin C közepes magas 4 Az olaj finomítása során a derítőföld 

a dioxinszennyeződés potenciális 

forrását jelentheti. Kémiai finomítás 

során a dioxinok a dezodorálási 

desztillátumokban koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), 

és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg 

határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek 

nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt dezodorálási 

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin 

jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexében 

megadott követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a dioxin szintje megfeleljen a 

nemkívánatos anyagokról szóló 

2002/32/EK irányelvben előírt 

határértékeknek (lásd még a 

FEDIOL takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt 

dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 

12SAF196). 

Az egyazon berendezésben a fizikai 

és kémiai finomítás lépéseit 

kombináló tételenkénti finomítási 

eljárásokból nyert zsíros termékek 

felhasználhatók takarmányozási 

célra, feltéve, hogy analitikai 

bizonyíték áll rendelkezésre a dioxin 

és növényvédőszer-maradékok 

határértékeinek betartásáról. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexében 

megadott követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 A napraforgómagokon található 

növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követéséből 

kiderül, hogy a maradékok szintjei a 

törvényi határértékeken belül 

maradnak. A kémiai finomítás során 

azonban a dioxinok a 

desztillátumokban koncentrálódnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg 

a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

átviteli tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy a takarmánybiztonságról 

gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C közepes magas 4 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Annak az esélye, 

hogy ezek a nyers 

napraforgóolajban előfordulnak, 

meglehetősen alacsony, 

ugyanakkor a finomítás során a 

zsírsav-desztillátumokban 

koncentrálódnak.  

A 2002/32/EK irányelv határozza meg 

a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a növényvédőszer-maradékok 

szintje megfeleljen a nemkívánatos 

anyagokról szóló 2002/32/EK 

irányelvben előírt határértékeknek 

(lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt 

dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 

12SAF196).  
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 5. Napraforgóolaj hidrogénezése 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZA

TI 

OSZTÁLY  

INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

nikkel  C alacsony magas 3 A nikkelt katalizátorként 

használják az olaj 

hidrogénezése (keményítése) 

során.  

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak 

élelmiszer céljából használhatónak 

vagy élelmiszer-kategóriájúnak kell 

lenniük. 

A keményítésen átesett olaj szűrése. 

 

A FEDIOL tagjaitól származó 

keményítésen átesett olaj 

nikkeltartalma jóval 20 ppm 

alatt van. 
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 A. Napraforgómag és extrahált napraforgódara tárolása és szállítása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍN

ŰSÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Kártevők elleni anyagokból 

származó mérgek 

C alacsony magas 3 Nyitott dobozokból származó mérgezett gabona 

kerülhet az élelmiszerláncba. 

 Olyan kártevők elleni 

programot kell alkalmazni, 

amely az élelmiszerláncban 

megfelelő. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 Kritikus lépés a növényvédő szerek betakarítás 

utáni használata az olajmagokon, mivel a 

növényvédő szerek lebomlására korlátozott idő 

áll rendelkezésre. Az olajmagot exportáló 

országok pozitív listát vezetnek a növényvédő 

szerek használatáról. Ezek bizonyos anyagok 

tekintetében ellentétben állhatnak az európai 

jogszabályokkal, főleg az olyan puha magok 

esetében, mint a napraforgó. Az előző 

szállítmányokon alkalmazott növényvédő szerek 

a tárolás vagy szállítás során beszennyezhetik a 

napraforgómagokat. 

A 396/2005/EK rendelet tiltja az olyan 

árucikkek forgalomba hozatalát, amelyek 

nem tesznek eleget a rendelet 

mellékletében meghatározott MRL-

eknek. 

A szállítmányozást és tárolást 

végző vállalatoknak 

megfelelően kell használniuk 

a növényvédő szereket, és 

ezt dokumentálniuk kell. 

Máskülönben hitelesíteniük 

kell, hogy a szállítás és 

tárolás során felhasznált 

növényvédő szerek szintjei 

eleget tesznek az EU 

jogszabályainak. 

 

Mezőgazdasági járművön, 

tehergépkocsin, uszályon 

vagy óceánjárón történő 

szállítás során az előző 

rakomány szennyeződést 

okoz 

C alacsony magas 3 Az olajos magvak és az extrahált darák 

szállítása általában nem csak élelmiszer vagy 

takarmány szállítására kijelölt szállítóeszközön 

történik. 

 A szállítást végző 

vállalatoknak rakodás előtt 

meg kell tisztítaniuk a 

mezőgazdasági járműveket, 

tehergépkocsikat, uszályokat 

vagy óceánjárókat. Rakodás 

előtt meg kell vizsgálni a 

tisztaságot. 

 

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés a 

tárolás során 

C alacsony magas 3 Az olajos magvakat és az extrahált darákat az 

előző rakományokból származó mikotoxinok 

beszennyezhetik. 

 A tárolást végző vállalatoknak 

használat előtt meg kell 

tisztítaniuk a helyszíneket, és 

tisztaságukat meg kell 

vizsgálniuk. 

 

Melamin használatával 

történő hamisítás 

C alacsony közepes 2 A melamin egy fehérjeutánzat. A 2002/32/EK irányelv 2,5 mg/kg 
határértéket ír elő a takarmány-
alapanyagokban előforduló melaminra. 
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 Új B. A takarmányként való felhasználásra szánt napraforgóolaj és az 

abból származó termékek közúti és vasúti tartálykocsiban, 

uszályon vagy part mentén közlekedő hajón (kivéve óceánjárón) 

való szállítása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti 
tartálykocsik, uszályok  

C közepes magas 4 Lehetséges, hogy a tartálykocsikat és 

uszályokat olyan, élelmiszerekkel és 

takarmányokkal összeférhetetlen 

termékek szállítására használták, mint 

a petrolkémiai termékek. 

 A nem élelmiszerek vagy 

takarmány-alapanyagok 

szállítására elkülönített 

tartálykocsiknak és 

uszályoknak ellenőrzött 

tisztítási eljárásokon kell 

átesniük. 

 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő 

közúti tartálykocsik, 

tartálykonténerek, vasúti 

tartálykocsik, uszályok 

C alacsony magas 3 A legtöbb növényi olaj szállítása 

kizárólag élelmiszerek számára kijelölt 

eszközökkel történik. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 

meghatározza, hogy a 

folyékony élelmiszerek közúti 

és vasúti tartálykocsikban, 

valamint uszályon történő 

szállítása az élelmiszerek 

számára kijelölt eszközzel 

kell, hogy történjen. 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és vízi 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Ref. 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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07COD138). 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő parti 

tartályhajók 

C alacsony magas 3 Az EU-n belül rövid tengeri utakon 

olajokat és zsírokat szállító, a parti 

tartályhajóknak abszolút minimumként 

a közvetlenül megelőző rakománya 

olyan termék kell, hogy legyen, amely 

élelmiszer, vagy az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott lista 

szerint elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). A hajó 

tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a 

FOSFA-nak. A kapitány/első 

tiszt aláírásával ellátott, 

kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti tartálykocsik 

és uszályok 

C közepes közepes 3 Megnövelt kockázat jelentkezik azokon 

a tisztítóállomásokon, ahol egy 

helyszínen végzik a takarmányt és 

vegyszereket szállító tartályok 

tisztítását. 

FEDIOL olajok és zsírok 
Európai Unióba vagy Európai 
Unión belül történő ömlesztett 
szállítására vonatkozó 
gyakorlati kódex (Ref. 
14COD152). 
 

A tartályok megfelelő tisztítási 

gyakorlatainak alkalmazása. 

 

 

 

- Parti tartályhajók C közepes közepes 3 Megnövelt kockázatot jelent, ha a parti 

tartályhajó nem kizárólag takarmányt 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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vagy élelmiszert szokott szállítani. szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. 

A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, kombinált 

FOSFA parancsnoki 

tanúsítvány (Masters’ 

Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia.  

Berendezésekből származó 

fűtő- vagy hűtőfolyadékok 

        

- Tartálykocsik  C alacsony magas 3 Rozsdamentes acéltartályokat 

használnak, amelyeket kettős falú 

rendszeren keresztül a motorból 

származó hűtővízzel hűtenek (és nem 

tekercseken keresztül).  

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

A közvetlen 

fűtőrendszerekben 

fűtőfolyadékok használata 

tilos! 

 

- Vasúti tartálykocsik, 

tartályszállító uszályok  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

 

 

magas 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

 

 

 

 

A vasúti tartályok 

fűtőtekercseinek 

rozsdamentes acélból kell 

készülniük. 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Parti tartályhajók 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

magas 

 

 

 

 

3 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

 

 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Idegen anyagok P közepes közepes 3   Egy minőségi tervben elő kell 

írni, hogy a tartálykocsik 

finomított olajokkal való 

feltöltése csak fedett helyen 

történhet. 

 

Hamisítás C/P/B közepes közepes 3 Ásványi olajokkal való hamisítás 

előfordult már korábban olajok 

szállítása során ezen olajok 

származási országaiban. 

FEDIOL közvetlen élelmiszer 

céljából felhasználandó zsírok 

és olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex 

(Ref. 07COD138). 

Minden bejövő tételt elemezni 

kell. 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódexe 

minimális kötelező 

követelményeinek 

alkalmazása, például a 

teherautó hollétének 

rendelkezésre állására és a 

tartály tömítésére 

vonatkozóan (Ref. 

07COD138). 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Napraforgóolaj tárolása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Elkülönítés hiányából 

származó szennyeződés 

(előző rakományok által 

okozott szennyeződés, nem 

megfelelő összeillesztések 

használata, megosztott 

eszközhasználat) 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan 

terminálokra vonatkozik, ahol mind 

vegyszereket, mind növényi olajokat 

tárolnak. Alacsonyabb a kockázat, 

ha a tartályterminál a növényi olajok 

tárolása során az EU elfogadható 

előző rakományokat tartalmazó 

listáját alkalmazza a tengeri úton 

történő szállításra. Alacsonyabb a 

kockázat, ha a növényi olajokat 

élelmiszer-tárolás céljából kijelölt 

tartályokban tárolják. 

Az EU területén élelmiszer 

célú olajokat és zsírokat tároló 

terminálok kötelesek HACCP-

t alkalmazni (852/2004/EK 

rendelet) 

 

Tartályok kijelölése 

élelmiszer- vagy 

takarmánytárolás céljára. 

Egyébként a 

tárolótartályoknak minimálisan 

meg kell felelniük a 96/3/EK 

irányelvben tengeri úton 

történő szállításra 

meghatározott előző 

rakományokra vonatkozó 

uniós szabályoknak. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás olyan 

terminálokra vonatkozik, ahol mind 

vegyszereket, mind növényi olajokat 

tárolnak. Lehetséges, hogy az 

általuk használt tisztítószerek nem 

megfelelők az élelmiszeriparban 

történő használatra. Nagyon 

alacsony a nem megfelelő 

tisztítószerek használatának esélye 

az EU olyan tartálytermináljain, ahol 

HACCP-t alkalmaznak, valamint 

elkülönítve tárolják a növényi 

olajokat és vegyszereket. 

 A tisztítószereknek meg kell 

felelniük az élelmiszeriparban 

történő használatra. 

 

 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a 

finomítás során belekerülhetnek a 

zsírsav-desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-
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desztillátumot. 

Hibás berendezésekből 

származó fűtőfolyadékok 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A tárolás során 

alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban 

kicsi a veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 Ha fűtőfolyadékot használnak, 

a tárolást végző vállalatnak 

nettó veszteségekre 

vonatkozó dokumentációt kell 

biztosítania, és szükség 

esetén el kell végeznie a 

megfelelő elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Adalékanyagok helytelen 

használata 

C alacsony magas 3 Az étkezési célú olajok esetében 

engedélyezett adalékanyagok 

használata takarmánynak szánt 

olajokhoz – vagy fordítva –, mely 

használatra esetlegesen még nem 

hagyták azokat jóvá. 

 Egyértelmű előírások 

meghatározása az 

adalékanyagok használatát 

illetően. 

Adalékanyagokkal való 

visszaélés 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával 

történő hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzést megszigorították, és a 

hamisítás lehetősége csökkent. 
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 D. Napraforgóolaj óceánjárón történő szállítása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰSÉ

G  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szállítás során történő 

szennyeződés 

        

- A tartályokban vagy 

csövekben jelen lévő előző 

rakományok okozta 

szennyeződés 

C közepes  közepes 3  Az EU-n belül étkezési célú olajokat 

és zsírokat szállító óceánjáró 

hajóknak abszolút minimumként a 

közvetlenül megelőző rakománya 

élelmiszer, illetve az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott listában 

szereplő megelőző rakomány. 

A 96/3/EK irányelv (852/2004/EK 

rendelettől való eltérés) megköveteli a 

megelőző rakományok ellenőrzését.  

 

 

A FOSFA szerződések kötelezik az 

eladót, hogy tájékoztassa a vevőt arról, 

hogy az olajok és zsírok tengeri 

szállítása során mi volt az előző három 

szállítmány. 

 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában foglalja a 

FOSFA eljárási szabályait is). 

 

Az EU nem szabályozta a 

takarmánycélú olajok és zsírok tengeri 

szállítását. 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. A 

kapitány/első tiszt aláírásával 

ellátott, kombinált  FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely áthelyezése előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

       Elkülönített csővezetékek 

használata be- és kirakodás 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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során. 

- Tisztítószerek okozta 

szennyeződés  

C alacsony  magas 3 A tengeri vállalkozások általában 

betartják a helyes gyakorlatot. 

 A hajónapló ellenőrzése.   

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A szállítás során 

alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban 

kicsi a veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (amely 

magában foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

C alacsony magas 3 A hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

mérgezők lehetnek. 

 Olyan hidraulikus szivattyúkat 

kell használni, ahol 

egyértelműen különválik a 

hidraulikus motor és a 

szivattyú. Ha nem, élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus 

olajokat kell használni. 

A közvetlenül a szivattyúhoz 

kapcsolt hidraulikus motorok a 

tömítés meghibásodása 

esetén az olaj növényi olajba 

történő nem kívánt szivárgását 

teszik lehetővé. 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával 

történő hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzést megszigorították, és a 

hamisítás lehetősége csökkent. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 (3.) Finomítás 

   Finomítás 

AZ EU-N 
KÍVÜL 

AZ EU 
TAKARMÁNYIPARA 

A zárójelben lévő karakterek a következő oldalon található elemekre 
hivatkoznak 

AZ EU-N 
BELÜL 

(1) Pálmagyümölcs termesztése 

 Pálmagyümölcs 

(A) Olajsajtolóba szállítás 

Pálmamag 

(2.) Nyers olaj gyártása 

Pálmamag szárítása és 
feldolgozása Tárolás 

(R
át

áp
lá

lá
so

s 
fin

om
ítá

s)
 

Zsírsav-
desztillátumok 

 

(3.1.)Finomított olaj gyártása 

Finomított olaj gyártása 

(3.2.) Zsírsav-desztillátumok gyártása 

(3.4.) Dezodorálási desztillátumok gyártása 

Repcéből nyert savas olajak gyártása 

 (3.3.)Savas olajak gyártása 

Repcéből nyert dezodorálási 
desztillátumok gyártása 

 

Dezodorálási 

desztillátumok 

Savas olajak 

(C) Tárolás 

(B) Szállítás 

A gyümölcsök feldolgozása 

 Finomítás 

 
Finomított, derített, szagtalanított 

(RBD) olaj gyártása 

Nyers olaj 

Finomított, derített, 

szagtalanított (RBD) olaj 

RDB frakciók 

(B) Szállítás 

Frakcionálás 

Finomított, 
derített, 

szagtalanít
ott (RBD) 

olaj 

(4.) Hasítás Glicerin 

Szurok 

Finomított olaj 

 (C)Tárolás 

Frakcionálás Frakcionált 
pálmaolajtermékek 

Hasításból nyert zsírsavak 

(B) Szállítás 

Folyamatábra: az EU-ban takarmányként történő felhasználásra szánt pálma  

- és pálmamagolajból származó termékek termelési lánca 

az EU 

(D) Óceánjárón 

történő szállítás 

(B) Szállítás 

Elegyítés 

(B) Szállítás 

(B) Szállítás 

Tárolás és szállítás  
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 8. Pálma- és pálmamagbélolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 

 1. Pálmagyümölcs termesztése* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG* 
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C    A pálmaolajat exportáló 

országok (Indonézia, Malajzia 

és más, például dél-amerikai 

és afrikai országok) pozitív 

listát vezetnek a termesztés 

során felhasznált növényvédő 

szerek használatáról, amely 

bizonyos esetekben 

ellentétben lehet a 

növényvédőszer-maradékokat 

szabályozó európai 

jogszabállyal. Mindezidáig 

nem észleltek 

növényvédőszer-maradékokat 

a pálma- és 

pálmamagbélolajokban.  

A 396/2005/EK rendelet tiltja 

az olyan árucikkek 

forgalomba hozatalát, 

amelyek nem tesznek eleget 

a mellékletekben 

meghatározott MRL-eknek. A 

178/2006/EK rendelet I. 

melléklete felsorolja azon 

élelmiszereket és 

takarmányokat, amelyekre az 

MRL-ek vonatkoznak. A 

149/2008/EK rendelet II., III. 

és IV. melléklete 

meghatározza az I. 

mellékletben felsorolt 

termékekre vonatkozó MRL-

eket.  

  

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
 2. Nyers pálma- és pálmamagbélolaj gyártása* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

Kazánban használt 

vegyszerek 

C    Megnövekedett kockázat a 

helyes gyártási gyakorlat 

nélküli üzemekben. 

  A termékkel közvetlenül kapcsolatba kerülő 

kazánban használt vegyszereket 

tartalmazó) gőznek megfelelőnek kell lennie 

az élelmiszeriparban történő használatra. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C    A növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

nyomon követése azt mutatja, 

hogy ezek ritkán fordulnak elő 

nyers pálmaolajban, és 

amennyiben mégis jelen 

vannak, mindig a törvényes 

határértékeken belül 

maradnak.  

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott 

termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy az élelmiszer-

biztonságról gondoskodnak. A 

FEDIOL állásfoglalása 

(11SAF181) megállapítja, hogy a 

pálmagyümölcs (50%–55%) és a 

pálmamag (45%) átlagos 

olajtartalma alapján 2-es 

feldolgozási tényezőt kell 

alkalmazni a pálma- és 

pálmamagbélolaj MRL-jének 

megállapításához. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C    A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

pálma- vagy 

pálmamagbélolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
Szennyezett zsír 

visszaforgatása a 

folyamatba az elfolyó 

vízben lévő zsírokból 

C    Az elfolyó víz vegyileg 

szennyezett lehet. 

  Az elfolyó vízben jelen lévő zsírok nem 

kerülhetnek vissza az élelmiszeripari 

alkalmazás során. 

Berendezésekből származó 

hidraulikus olaj vagy 

kenőanyagok 

C    A hidraulikus olajok és 

kenőanyagok mérgező 

anyagokat tartalmazhatnak. 

  Az előfeltételi programnak biztosítani kell, 

hogy a termékek nem élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus olajjal vagy 

kenőanyagokkal történő szennyeződését 

elkerüljék, illetve minimalizálnia kell annak a 

kockázatát, hogy a terméket élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus olajok és 

kenőanyagok szennyezik be. Az előfeltételi 

program tartalmazhatja a felhasznált 

mennyiségek rögzítését. 

A holland GMP-szabvány a C(10-40) 

olajokban megengedett tartalmát 400 mg/kg 

határértékben határozza meg. 

Idegen anyagok P    Idegen anyagok lehetnek 

jelen. 

  Olyan rendszert kell megvalósítani, amely 

eltávolítja az esetleges idegen anyagokat. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

  

Berendezések: pálma- és pálmamagbélolaj finomítása és 

feldolgozása  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZAT

I OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Berendezésekből származó 

hidraulikus olajok vagy 

kenőanyagok 

C alacsony magas 3 A hidraulikus olajok és kenőanyagok 

mérgező anyagokat tartalmazhatnak. 

 Az előfeltételi programnak 

biztosítani kell, hogy a termékek 

nem élelmiszer-kategóriájú 

hidraulikus olajjal vagy 

kenőanyagokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, illetve 

minimalizálnia kell annak a 

kockázatát, hogy a terméket 

élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 

olajok és kenőanyagok szennyezik 

be. Az előfeltételi program 

tartalmazhatja a felhasznált 

mennyiségek rögzítését. 

 

A vízben található szennyező 

anyagok, úgymint PFOS 

(perfluoroktán-szulfonsav) és 

PFOA (perfluor-oktánsav) 

C alacsony közepes 2 A zúzási és finomítási folyamat során vizet 

használnak. 

A 183/2005/EK rendelet szerint a 

takarmány gyártása során felhasznált 

víz minősége megfelelő kell, hogy 

legyen. 

  

Tisztítószerek és kazánokban 

használt vegyszerek 

C közepes közepes 3 A tisztítószerek és a gőz (a kazánban 

használt vegyszerek útján) érintkezésbe 

kerül a termékkel. 

 A gyártási rendszerben használt 

tisztítószereket öblíteni kell. A 

tisztítószereknek és kazánban 

használt vegyszereknek 

megfelelőnek kell lenniük az 

élelmiszeriparban történő 

használatra. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

 

C közepes magas 4 Nem FEDIOL tagok még mindig 

használhatnak fűtőfolyadékokat. 

A FEDIOL étkezési célú olajok 

feldolgozás során történő hevítésére 

vonatkozó gyakorlati kódexe (Code of 

Practice on the Heating of Edible Oils 

during Processing) szerint nem 

Víz vagy gőz alapú hevítés 
használata. Máskülönben 
szabályozó intézkedésnek kell 
gondoskodnia arról, hogy a termék 
fűtőfolyadékokkal ne érintkezzen. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
engedélyezett a fűtőfolyadékok 

használata. 

  

 3. 
Finomítás  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Technikai 

segédanyagokban (lúgos 

oldatok, savak) jelen lévő 

szennyező anyagok, 

úgymint higany a 

marószódában. 

C alacsony magas 3 A technológiai 

segédanyagok 

érintkezésbe lépnek a 

termékkel. 

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak 

élelmiszer-kategóriájúnak vagy 

élelmiszer céljából használhatónak kell 

lenniük. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
 3.1. Finomított pálma- ás pálmamagbélolaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Derítőföldből származó 

dioxin 

C alacsony magas 3 Az olaj finomítása során a 

derítőföld a dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. A 

derítőföld adagolási aránya 

azonban a finomítás során 

csupán 1–3%. A lepárlás során a 

dioxin részben elpárolog. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-

TEQ), és a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexet, 

amely a dioxin és dioxin jellegű 

PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexében 

megadott követelményeknek 

eleget tevő beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 2  A növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követése azt 

mutatja, hogy ezek ritkán 

fordulnak elő nyers 

pálmaolajban, és amennyiben 

mégis jelen vannak, mindig a 

törvényes határértékeken belül 

maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza 

meg a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, 

hogy a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. A FEDIOL 

állásfoglalása (11SAF181) 

megállapítja, hogy a 

pálmagyümölcs (50%–55%) és a 

pálmamag (45%) átlagos 

olajtartalma alapján 2-es 

feldolgozási tényezőt kell alkalmazni 

a pálma- és pálmamagbélolaj MRL-

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
jének megállapításához. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers pálma- vagy 

pálmamagbélolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza 

meg a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Mikrobiológiai 

szennyeződés 

 

B alacsony közepes 2 A finomított olajok 

nedvességtartalma (azaz 

vízaktivitása) túl alacsony a 

baktériumok szaporodásához. 

   

Idegen anyagok, pl. üveg, 

fa, fémek stb. 

P közepes közepes 3   Higiéniai gyakorlatok (pl. zárt 

rendszerek) alkalmazása és a 

betöltés előtt szűrés végzése. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 

 3.2. 

Fizikai finomítás: zsírsav-desztillátumok gyártása 

pálmagyümölcsből és pálmamagból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

         

Dioxin C közepes magas 4 A környezeti  

lerakódások és a derítőföld  

dioxinszennyezés lehetséges 

forrásai. A fizikai finomítás 

során ez a dioxin a zsírsav-

desztillátumokba vándorolhat. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), 

és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg 

határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek 

nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt zsírsav-

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin 

jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

E kockázat 

 kezelésének módjai: 

- vizsgálatok révén annak 

biztosítása, hogy egy tétel 

megfelel a vonatkozó 

előírásoknak annak 

felhasználásra való kiadása 

előtt (positive release), vagy 

- aktív szenes kezelés a 

dioxin kiszűrése érdekében. 

 

 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 2  A növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

nyomon követése azt mutatja, 

hogy ezek ritkán fordulnak elő 

nyers pálmaolajban, és 

amennyiben mégis jelen 

vannak, mindig a törvényes 

határértékeken belül 

maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg 

a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy 

a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C alacsony magas 3 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

pálmaolajban megtalálhatók 

lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza meg 

a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

Nem szabad nem megfelelő 

terméket használni a 

takarmányban. 

 

PAH-ok a pálma- és 

pálmamagbélolajból nyert 

zsírsav-desztillátumokban 

C magas közepes 4 A könnyű PAH-ok 

szagtalanítás során a zsírsav-

desztillátumban 

koncentrálódnak. Ha aktív 

szenet adnak hozzá, a nehéz 

PAH-ok eltávolíthatók. 

 Nem szabad nem megfelelő 

terméket használni a 

takarmányban. 

A GMP+ International a 

pálmamagbélolaj 

esetében a négy PAH-

ra (benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és 

krizén) 400 

mikrogramm/kg felső 

határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) a 

benzo[a]pirénre (BaP) 

50 mikrogramm/kg 

határértéket ír elő 

takarmányokhoz szánt 

zsírok esetében. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 

 3.3. 

Kémiai finomítás: semlegesítési iszap és savas olajak gyártása 

pálmagyümölcsből vagy pálmamagból (dezodorálási 

desztillátumoktól mentes) 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 2  A növényvédőszer-maradékok 

rendszeres nyomon követése azt 

mutatja, hogy ezek ritkán fordulnak 

elő nyers pálmaolajban, és 

amennyiben mégis jelen vannak, 

mindig a törvényes határértékeken 

belül maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott 

termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy a takarmány-

biztonságról gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers pálma- vagy 

pálmamagbélolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a takarmányban 

található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó 

határértékeket. 

  

Dioxin C nagyon 

alacsony 

magas 2 A FEDIOL semlegesítési iszap 

gyártással kapcsolatos zúzásra és 

finomításra vonatkozó adatlapja 

(Ref. 12SAF183) azt jelzi, hogy a 

semlegesítési iszapban található 

olajban oldható szennyeződések 

szintje tükrözi a nyers olajban 

található ilyen szennyeződések 

szintjét.  

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet 

módosító 225/2012/EU rendelet 

szerint a takarmányozásra szánt 

semlegesítési iszap és savas 

olajak tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és 

dioxin jellegű PCB-k teljes 

mennyiségét.  
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 3.4. 

Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumok gyártása 

pálmagyümölcsből és pálmamagból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  

MEGJEGYZÉSE

K  

         

Dioxin C magas magas 4 Az olaj finomítása során a 

derítőföld a 

dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. 

Kémiai finomítás során a 

dioxinok a dezodorálási 

desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), 

és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg 

határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

A jogszabályban meghatározott 

határértéket túllépő nemkívánatos 

anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek 

nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez 

(2002/32/EK irányelv). 

 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt dezodorálási 

desztillátumok tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok és dioxin 

jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a dioxin szintjük megfeleljen a 

nemkívánatos anyagokról szóló 

2002/32/EK irányelvben előírt 

határértékeknek (lásd még a 

FEDIOL takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt 

dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 

12SAF196). 

 

Az egyazon berendezésben a fizikai 

és kémiai finomítás lépéseit 

kombináló tételenkénti finomítási 

eljárásokból nyert zsíros termékek 

felhasználhatók takarmányozási 

célra, feltéve, hogy analitikai 

bizonyíték áll rendelkezésre a dioxin 

és növényvédőszer-maradékok 

határértékeinek betartásáról. 

 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld olajfinomítás céljából 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexében 

megadott követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 3  A növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

nyomon követése azt mutatja, 

hogy ezek ritkán fordulnak elő 

nyers pálmaolajban, és 

amennyiben mégis jelen 

vannak, mindig a törvényes 

határértékeken belül 

maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg 

a növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy 

a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C közepes magas 4 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

pálma- vagy 

pálmamagbélolajban 

előfordulnak, meglehetősen 

alacsony, ugyanakkor a 

finomítás során a 

desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg 

a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a növényvédőszer-maradékok 

szintje megfeleljen a nemkívánatos 

anyagokról szóló 2002/32/EK 

irányelvben előírt határértékeknek 

(lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt 

dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 

12SAF196). 

 

PAH-ok a pálmamag 

dezodorálási 

C magas közepes 4 A szagtalanítás során a 

könnyű PAH-ok a 

 Nem szabad nem megfelelő A GMP+ 
International a 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
desztillátumaiban dezodorálási desztillátumban 

fognak koncentrálódni. Ha 

aktív szenet adnak hozzá, a 

nehéz PAH-ok eltávolíthatók. 

terméket használni a takarmányban. pálmamagbélo
laj esetében a 
négy PAH-ra 
(benzo[a]pirén, 
benzo[a]antrac
én, 
benzo[b]fluora
ntén és krizén) 
400 
mikrogramm/k
g felső 
határértéket ír 
elő. 
Az OVOCOM 
(GMP) a 
benzo[a]pirénr
e (BaP) 50 
mikrogramm/k
g határértéket 
ír elő 
takarmányokh
oz szánt zsírok 
esetében. 

 

 4. 

Nyers és finomított olaj víz, hő és nyomás segítségével 

történő hasítása, valamint az azt követő frakcionált 

desztilláció tiszta zsírsavak és glicerin gyártása céljából* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Derítőföldből származó 

dioxin 

C    Az olaj finomítása során a 

derítőföld a 

dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. 

A derítőföld adagolási aránya 

azonban a finomítás során 

csupán 1–3%. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 

ng/kg határértéket ír elő a 

növényi eredetű takarmány-

alapanyagok dioxintartalmára 

(WHO-PCDD/F-TEQ), és a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

 Nem szabad nem 

megfelelő terméket 

használni a 

takarmányban. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A takarmány-higiéniáról szóló 

183/2005/EK rendeletet 

módosító 225/2012/EU 

rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt, nyers 

olajból származó tiszta 

zsírsavak tételeinek 100%-

ában vizsgálni kell a dioxinok 

és dioxin jellegű PCB-k teljes 

mennyiségét.  

 

A FEDIOL kidolgozott egy 

friss derítőföld olajfinomítás 

céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C    A növényvédőszer-

maradékok rendszeres 

nyomon követése azt mutatja, 

hogy ezek ritkán fordulnak elő 

nyers pálmaolajban, és 

amennyiben mégis jelen 

vannak, mindig a törvényes 

határértékeken belül 

maradnak. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy a takarmány-

biztonságról gondoskodnak. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C    A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

pálma- vagy 

pálmamagbélolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

* Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése  

 5. Pálmából nyert zsírsav-desztillátumok hidrogénezése  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Nikkel  C alacsony magas 3 A nikkelt katalizátorként 

használják az olajtermékek 

hidrogénezése (keményítése) 

során.  

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak élelmiszer 

céljából használhatónak vagy élelmiszer-

kategóriájúnak kell lenniük. 

A keményítésen átesett termék szűrése. 

 

A FEDIOL tagjaitól 

származó keményítésen 

átesett olajtermékek 

nikkeltartalma jóval 20 ppm 

alatt van. 

A dioxin-rokonvegyületek 

magasabb toxicitásúakká 

változtak. 

C közepes magas 4 A nikkel segítségével végzett 

hidrogénezés a dioxin-

rokonvegyületeket magasabb 

toxicitásúakká változtathatja. 

A takarmány-higiéniáról 

szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 

225/2012/EU rendelet 

szerint a 

takarmányozásra szánt, 

hidrogénezett 

pálmaolajból szert 

zsírsav-desztillátumok 

tételeinek 100%-ában 

vizsgálni kell a dioxinok 

és dioxin jellegű PCB-k 

teljes mennyiségét.  
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A. A pálmagyümölcsök és pálmamagok szállítása a sajtolóüzembe 

és a pálmamagok tárolása* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

Idegen anyagok P    Olyan idegen anyagok lehetnek jelen, 
 mint például szennyeződött 
tehergépjárművekről  
származó kövek és üvegdarabkák, 
döglött rágcsálók és falevelek. 
üvegdarabkák, döglött rágcsálók  
 
és falevelek. 

  A gyümölcsfürtök rakodását 
 megelőzően a szállítóeszköz  
rakodóterét meg kell  
szabadítani az előző rakomány 
maradékaitól. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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 Új B. A takarmányként való felhasználásra szánt pálma- és 

pálmamagbélolaj és az abból származó termékek közúti és 

vasúti tartálykocsiban, uszályon vagy part mentén közlekedő 

hajón (kivéve óceánjárón) való szállítása. 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti 
tartálykocsik, uszályok  

C közepes magas 4 Lehetséges, hogy a tartálykocsikat és 

uszályokat olyan, élelmiszerekkel és 

takarmányokkal összeférhetetlen 

termékek szállítására használták, mint 

a petrolkémiai termékek. 

 A nem élelmiszerek vagy 

takarmány-alapanyagok 

szállítására elkülönített 

tartálykocsiknak és uszályoknak 

ellenőrzött tisztítási eljárásokon 

kell átesniük. 

 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő 

közúti tartálykocsik, 

tartálykonténerek, vasúti 

tartálykocsik, uszályok 

C alacsony magas 3 A legtöbb növényi olaj szállítása 

kizárólag élelmiszerek számára kijelölt 

eszközökkel történik. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 

meghatározza, hogy a 

folyékony élelmiszerek közúti 

és vasúti tartálykocsikban, 

valamint uszályon történő 

szállítása az élelmiszerek 

számára kijelölt eszközzel 

kell, hogy történjen. 

 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és vízi 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Ref. 

Előző rakományok összevetése 

a FEDIOL előző rakomány(ok)ra 

vonatkozó gyakorlati 

útmutatójával, szállítási 

eszközök és tartályok 

azonosítása (Ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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kockázatértékelése 07COD138). 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő parti 

tartályhajók 

C alacsony magas 3 Az EU-n belül rövid tengeri utakon 

olajokat és zsírokat szállító, a parti 

tartályhajóknak abszolút minimumként 

a közvetlenül megelőző rakománya 

olyan termék kell, hogy legyen, amely 

élelmiszer, vagy az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott lista 

szerint elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Előző rakományok összevetése 

a FEDIOL előző rakomány(ok)ra 

vonatkozó gyakorlati 

útmutatójával, szállítási 

eszközök és tartályok 

azonosítása (Ref. 07COD143F). 

A hajó tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a FOSFA-

nak. A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, kombinált 

FOSFA parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó tulajdonosa 

vagy annak meghatalmazottja 

által aláírt nyilatkozat, amelynek 

a rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti tartálykocsik 

és uszályok 

C közepes közepes 3 Megnövelt kockázat jelentkezik azokon 

a tisztítóállomásokon, ahol egy 

helyszínen végzik a takarmányt és 

vegyszereket szállító tartályok 

tisztítását. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

 

 

A tartályok megfelelő tisztítási 

gyakorlatainak alkalmazása. 

 

. 

 

 

 

- Parti tartályhajók C közepes közepes 3 Megnövelt kockázatot jelent, ha a parti 

tartályhajó nem kizárólag takarmányt 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

A hajó tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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kockázatértékelése vagy élelmiszert szokott szállítani. Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a FOSFA-

nak. 

A kapitány/első tiszt aláírásával 

ellátott, kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó tulajdonosa 

vagy annak meghatalmazottja 

által aláírt nyilatkozat, amelynek 

a rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia.  

Berendezésekből származó 

fűtő- vagy hűtőfolyadékok 

        

- Tartálykocsik  C alacsony magas 3 Rozsdamentes acéltartályokat 

használnak, amelyeket kettős falú 

rendszeren keresztül a motorból 

származó hűtővízzel hűtenek (és nem 

tekercseken keresztül).  

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

A közvetlen fűtőrendszerekben 

fűtőfolyadékok használata tilos! 

 

- Vasúti tartálykocsik, 

tartályszállító uszályok  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

 

 

 

magas 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

 

 

 

 

 

A vasúti tartályok 

fűtőtekercseinek rozsdamentes 

acélból kell készülniük. 

Ha fűtőfolyadékot használnak, az 

olajszállítónak a lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, és 

szükség esetén el kell végeznie 

a megfelelő elemzést.  

 

 

Ha fűtőfolyadékot használnak, az 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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kockázatértékelése  

 

 

 

- Parti tartályhajók 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

magas 

 

 

 

3 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

olajszállítónak a lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, és 

szükség esetén el kell végeznie 

a megfelelő elemzést. 

Idegen anyagok P közepes közepes 3   Egy minőségi tervben elő kell 

írni, hogy a tartálykocsik 

finomított olajokkal való feltöltése 

csak fedett helyen történhet. 

 

Hamisítás C/P/B közepes közepes 3 Ásványi olajokkal való hamisítás 

előfordult már korábban olajok 

szállítása során ezen olajok 

származási országaiban. 

FEDIOL közvetlen élelmiszer 

céljából felhasználandó zsírok 

és olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex. 

(Ref. 07COD138). 

Minden bejövő tételt elemezni 

kell. 

 

A FEDIOL közvetlen élelmiszer 

célú zsírok és olajok ömlesztett 

közúti és tartályban történő 

szállítására vonatkozó gyakorlati 

kódexe minimális kötelező 

követelményeinek alkalmazása, 

például a teherautó hollétének 

rendelkezésre állására és a 

tartály tömítésére vonatkozóan 

(Ref. 07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Pálma- és pálmamagbélolaj tárolása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Elkülönítés hiányából 

származó szennyeződés 

(előző rakományok által 

okozott szennyeződés, nem 

megfelelő összeillesztések 

használata, megosztott 

eszközhasználat) 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás 

olyan terminálokra vonatkozik, 

ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. 

Alacsonyabb a kockázat, ha a 

tartályterminál a növényi 

olajok tárolása során az EU 

elfogadható előző 

rakományokat tartalmazó 

listáját alkalmazza a tengeri 

úton történő szállításra. 

Alacsonyabb a kockázat, ha a 

növényi olajokat élelmiszer-

tárolás céljából kijelölt 

tartályokban tárolják. 

Az EU területén élelmiszer 

célú olajokat és zsírokat tároló 

terminálok kötelesek HACCP-

t alkalmazni (852/2004/EK 

rendelet) 

 

 Tartályok kijelölése 

élelmiszer- vagy 

takarmánytárolás céljára. 

Egyébként a 

tárolótartályoknak minimálisan 

meg kell felelniük a 96/3/EK 

irányelvben tengeri úton 

történő szállításra 

meghatározott előző 

rakományokra vonatkozó 

uniós szabályoknak. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás 

olyan terminálokra vonatkozik, 

ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. 

Lehetséges, hogy az általuk 

használt tisztítószerek nem 

megfelelők az 

élelmiszeriparban történő 

használatra. Nagyon alacsony 

a nem megfelelő 

tisztítószerek használatának 

esélye az EU olyan 

tartálytermináljain, ahol 

HACCP-t alkalmaznak, 

valamint elkülönítve tárolják a 

növényi olajokat és 

 A tisztítószereknek meg kell 

felelniük az élelmiszeriparban 

történő használatra. 
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vegyszereket. 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba 

szivárgó oldószerek, amelyek 

végül a finomítás során 

belekerülhetnek a zsírsav-

desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Hibás berendezésekből 

származó fűtőfolyadékok 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A tárolás során 

alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet 

miatt azonban kicsi a 

veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe 

kerülnek. 

 Ha fűtőfolyadékot használnak, 

a tárolást végző vállalatnak 

nettó veszteségekre 

vonatkozó dokumentációt kell 

biztosítania, és szükség 

esetén el kell végeznie a 

megfelelő elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Adalékanyagok helytelen 

használata 

C alacsony magas 3 Az étkezési célú olajok 

esetében engedélyezett 

adalékanyagok használata 

takarmánynak szánt olajokhoz 

– vagy fordítva –, mely 

használatra esetlegesen még 

nem hagyták azokat jóvá. 

 Egyértelmű előírások 

meghatározása az 

adalékanyagok használatát 

illetően. 

 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok 

használatával történő 

hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzést megszigorították, 

és a hamisítás lehetősége 

csökkent. 

   

 

 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 140 

Takarmány 
Pálmaolajból és pálmamagolajból készült termékek láncának 

kockázatértékelése 
 D. Pálma- és pálmamagbélolaj óceánjáró hajóval történő szállítása  

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰ

SÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

Szállítás során történő 

szennyeződés 

        

- A tartályokban vagy 

csövekben jelen lévő előző 

rakományok okozta 

szennyeződés 

C közepes  közepes 3  Az EU-n belül étkezési célú olajokat 

és zsírokat szállító óceánjáró 

hajóknak abszolút minimumként a 

közvetlenül megelőző rakománya 

élelmiszer, illetve az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott listában 

szereplő megelőző rakomány. 

A 96/3/EK irányelv (852/2004/EK 

rendelettől való eltérés) megköveteli 

a megelőző rakományok 

ellenőrzését.  

 

 

A FOSFA szerződések kötelezik az 

eladót, hogy tájékoztassa a vevőt 

arról, hogy az olajok és zsírok 

tengeri szállítása során mi volt az 

előző három szállítmány. 

 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási szabályait 

is). 

 

Az EU nem szabályozta a 

takarmánycélú olajok és zsírok 

tengeri szállítását. 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. A 

kapitány/első tiszt aláírásával 

ellátott, kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

       Elkülönített csővezetékek 

használata be- és kirakodás 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Tisztítószerek okozta 

szennyeződés  

C alacsony  magas 3 A tengeri vállalkozások általában 

betartják a helyes gyakorlatot. 

 A hajónapló ellenőrzése.   

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a 

finomítás során belekerülhetnek a 

zsírsav-desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Berendezésekből származó 

fűtőfolyadékok (THF) 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A szállítás során 

alkalmazott viszonylag alacsony 

fűtési hőmérséklet miatt azonban 

kicsi a veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (amely 

magában foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

C alacsony magas 3 A hordozható szivattyúkból 

származó hidraulikus olajok 

mérgezők lehetnek. 

 Olyan hidraulikus szivattyúkat 

kell használni, ahol 

egyértelműen különválik a 

hidraulikus motor és a 

szivattyú. Ha nem, élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus 

olajokat kell használni. 

A közvetlenül a szivattyúhoz 

kapcsolt hidraulikus motorok a 

tömítés meghibásodása esetén 

az olaj növényi olajba történő 

nem kívánt szivárgását teszik 

lehetővé. 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával 

történő hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzést megszigorították, és a 

hamisítás lehetősége csökkent. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(4.4.) Dezodorálási 
desztillátumok gyártása 
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Folyamatábra: az EU-ban takarmányként történő felhasználásra szánt kókuszolajból származó 

termékek termelési lánca  

az EU 

(2) Kókuszdió termesztése 

 Kókuszdió 

(2.) Kopra szárítása az elsődleges gyártáskor 

Szárított kopra 

(A) Kopra tárolása és szállítása 

(3.) Kopra sajtolása 

(3.1.) Nyers kókuszolaj gyártása 
Nyers kókuszolaj 

(B) Szállítás Tárolás 

(B) Szállítás Tárolás 

(B) Szállítás 

Elegyítés (C) Tárolás 
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történő szállítás 
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9. Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 1. Kókuszdió termesztése* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZA

TI 

OSZTÁLY  

INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C    A kókuszolajat exportáló 

országok (Fülöp-szigetek, 

Indonézia és mások) pozitív 

listát vezetnek a termesztés 

során felhasznált növényvédő 

szerek használatáról, ami 

bizonyos esetekben 

ellentétben állhat a 

növényvédőszer-maradékokat 

szabályozó európai 

jogszabályokkal. Mindezidáig 

nem észleltek 

növényvédőszer-maradékokat 

a kókuszolajban.  

A 396/2005/EK rendelet tiltja 

az olyan árucikkek 

forgalomba hozatalát, 

amelyek nem tesznek eleget 

a mellékletekben 

meghatározott MRL-eknek. A 

178/2006/EK rendelet I. 

melléklete felsorolja azon 

élelmiszereket és 

takarmányokat, amelyekre az 

MRL-ek vonatkoznak. A 

149/2008/EK rendelet II., III. 

és IV. melléklete 

meghatározza az I. 

mellékletben felsorolt 

termékekre vonatkozó MRL-

eket.  

  

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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 2. Kopra szárítása az elsődleges gyártáskor* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

Szárítás során bekerült 

szennyező anyagok  

        

- Policiklusos aromás 

szénhidrogének (PAH-ok) 

C    Az ültetvényeken a kopra 

szárítását nyílt tűzön végzik, 

ami a kopra PAH-

szennyeződésének forrása. 

  A napon történő vagy hőcserélőkkel 

végzett közvetett szárítás (amely 

esetben elkerülhető a kopra füstgázzal 

történő szennyeződése) 

megakadályozza a PAH-

szennyeződést. 

A JECFA (Közös FAO/WHO 

Élelmiszeradalék Szakértő Bizottság) a 

közvetlen szárítás közvetett szárítással 

történő kiváltását javasolja. Közvetlen 

hevítés esetén a helyes gyártási 

gyakorlat azt javasolja, hogy ne 

használjanak hulladék anyagokat a 

közvetlen szárítás tüzelőanyagaként. A 

PAH-ok létrejöttének elkerülése 

érdekében szabályozni kell a 

hőmérsékletet és az időtartamot. 

Gondoskodni kell a berendezések 

tisztaságáról és karbantartásáról. 

- dioxin C    Az ültetvényeken a kopra 

szárítását nyílt tűzön végzik, 

ami a kopra dioxin 

szennyeződésének forrása. 

Élelmiszerek és 

takarmányok dioxin és 

dioxin jellegű PCB 

szennyeződésének 

megelőzésére és 

csökkenésére vonatkozó 

gyakorlati kódex (Code of 

Practice for the prevention 

and reduction of dioxin 

 Közvetlen szárítás esetén nem szabad 

hulladék anyagokat használni 

tüzelőanyagként. 
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and dioxin-like PCB 

contamination in foods and 

feeds) (Codex CAC/RCP 

62-2006). 

- ásványi olaj C    Az utak közelében szárított 

koprába kiömlött ásványi olaj 

kerülhet.  

   

- Aflatoxinok C    Aflatoxinok akkor jelenhetnek 

meg, ha a koprát nem 

megfelelően szárítják ki.  

A 2002/32/EK irányelv a 

koprában és a származtatott 

termékeiben a B1 aflatoxin 

szintjére 0,02 mg/kg 

határértéket ír elő (12%-os 

nedvességtartalmú termékre 

vonatkozóan). 

 A FEDIOL legfeljebb 6%-os 

nedvességtartalomig a kopra napon 

történő szárítását vagy (lehetőleg) 

közvetett szárítását javasolja.  

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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 3. Kopra sajtolása vagy extrakciója* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Hexánból eredő mérgező 

anyagok 

C    Vannak olyan kókuszolaj-

sajtoló üzemek, amelyek a 

nyers olaj kivonásához hexán 

oldószert használnak. Az ipari 

hexán mérgező anyagokat 

tartalmazhat.  

A 88/344/EK rendelet 

meghatározza a hexán 

használatának tisztasági 

követelményeit az 

élelmiszerek feldolgozása 

során. 

 Az olajkivonáshoz használt hexán 

minősége élelmiszer kategóriájú kell, 

hogy legyen. 

Hibás berendezésekből 

származó hidraulikus olajok 

vagy kenőanyagok 

C    A hidraulikus olajok és 

kenőanyagok mérgező 

anyagokat tartalmazhatnak. 

  Szigorúan el kell kerülni a termék 

nem élelmiszer-kategóriájú 

hidraulikus olajokkal vagy 

kenőanyagokkal történő 

szennyeződését, például a 

felhasznált mennyiségek 

rögzítésével. 

Minimalizálni kell a termék 

élelmiszer-kategóriájú hidraulikus 

olajokkal és kenőanyagokkal történő 

szennyeződését.  

Idegen anyagok P    Idegen anyagok lehetnek 

jelen. 

  Olyan rendszert kell megvalósítani, 

amely eltávolítja az esetleges idegen 

anyagokat. 

Szennyezett zsír 

visszaforgatása a 

folyamatba az elfolyó 

vízben lévő zsírokból  

C    Az elfolyó víz vegyileg 

szennyezett lehet. 

  A zsírfogók révén az elfolyó vízből 

eltávolított zsírokat tilos élelmiszerek 

vagy takarmányok gyártása céljából 

visszaforgatni, kivéve, ha az ipari 

vízhez használt zsírfogók külön e 

célra tervezett, speciális 

berendezések. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információk a 2.3. bekezdés d) pontjában („Kockázatelemzés”) 

találhatók.  
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 3.1. Nyers kókuszolaj gyártása* 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍN

ŰSÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Policiklusos aromás 

szénhidrogének (PAH-ok) 

C    A PAH-ok koncentrációja a nyers 

kókuszolajban a kopra sajtolása során. 

A FOSFA az 50μg/kg 

határértéket 

meghaladó BaP 

szintekre opcionális 

engedélyezési 

rendszert határozott 

meg a nyers 

kókuszolaj esetében. 

 A GMP+ International a 

kókuszolaj esetében a 

négy PAH-ra 

(benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és 

krizén) 400 mikrogramm/kg 

felső határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) a 

benzo[a]pirénre (BaP) 50 

mikrogramm/kg 

határértéket ír elő 

takarmányokhoz szánt 

zsírok esetében. 

Dioxin C    A kopra közvetlen szárítása a 

dioxinszennyeződés potenciális forrását 

jelentheti.  

  A nyomonkövetési adatok 

azt mutatják, hogy a nyers 

kókuszolaj származásától 

függően fennáll annak a 

kockázata, hogy a dioxin 

szintje meghaladja az e 

szennyező anyag 

takarmány-

alapanyagokban való 

jelenlétére vonatkozó 

törvényi határértéket.  

Ásványi olajok C    Az utak közelében szárított kopra magába 

szívhatja a kiömlött gázolajat, amely az olaj 

sajtolása során a nyers olajban 

koncentrálódik. 

  A holland GMP-szabvány a 

C(10-40) olajokban és 

zsírokban megengedett 

tartalmát 400 mg/kg 

határértékben határozza 

meg. 
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

Aflatoxinok C    Ha a nem megfelelően szárított koprát 

napokon keresztül tárolják, aflatoxin 

keletkezhet. Ha a tárolás és szállítás során a 

kopra megázik, az meggyorsítja az 

aflatoxinok keletkezését. Ezek egy része a 

sajtolás során a nyers kókuszolajba is 

bekerülhet. 

   

Gyomirtó, rovarirtó, 

gombaölő vagy rágcsálóirtó 

szerek MRL feletti 

maradékai 

C    Előfordult, hogy növényvédőszer-

maradékokat észleltek a nyers 

kókuszolajban.  

A 396/2005/EK rendelet tiltja az 

olyan árucikkek forgalomba 

hozatalát, amelyek nem tesznek 

eleget a mellékletekben 

meghatározott MRL-eknek. Ez a 

rendelet lehetővé teszi a 

jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy az élelmiszer-

biztonságról gondoskodnak. A 

FEDIOL állásfoglalása 

(11SAF181) megállapítja, hogy a 

kókuszdió átlagos olajtartalma 

alapján (20%) 5-ös feldolgozási 

tényezőt  

kell alkalmazni a kókuszolaj 

MRL-jének megállapításához. 

  

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információk a 2.3. bekezdés d) pontjában („Kockázatelemzés”) 

találhatók. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 149 

Takarmány 

R 

 

 

 

Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

   Kókuszolaj-finomítás és -feldolgozás  

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZAT

I OSZTÁLY  
INDOKLÁS 

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Berendezésekből származó 

hidraulikus olajok vagy 

kenőanyagok 

C alacsony magas 3 A hidraulikus olajok és kenőanyagok 

mérgező anyagokat tartalmazhatnak. 

 Az előfeltételi programnak 

biztosítani kell, hogy a 

termékek nem élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus olajjal 

vagy kenőanyagokkal történő 

szennyeződését elkerüljék, 

illetve minimalizálnia kell 

annak a kockázatát, hogy a 

terméket élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus olajok 

és kenőanyagok szennyezik 

be. Az előfeltételi program 

tartalmazhatja a felhasznált 

mennyiségek rögzítését. 

 

A vízben található 

szennyező anyagok, 

úgymint PFOS 

(perfluoroktán-szulfonsav) 

és PFOA (perfluor-oktánsav) 

 

C alacsony közepes 2 A zúzási és finomítási folyamat során vizet 

használnak. 

A 183/2005/EK rendelet 

szerint a takarmány gyártása 

során felhasznált víz minősége 

megfelelő kell, hogy legyen. 

  

Tisztítószerek és 

kazánokban használt 

vegyszerek 

C közepes közepes 3 A tisztítószerek és a gőz (a kazánban 

használt vegyszerek útján) érintkezésbe 

kerül a termékkel. 

 A gyártási rendszerben 

használt tisztítószereket 

öblíteni kell. A 

tisztítószereknek és kazánban 

használt vegyszereknek 

megfelelőnek kell lenniük az 

élelmiszeriparban történő 

használatra. 

 

Berendezésekből származó C közepes magas 4 Nem FEDIOL tagok még mindig A FEDIOL étkezési célú olajok 

feldolgozás során történő 

Víz vagy gőz alapú hevítés 

használata. Máskülönben 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

fűtőfolyadékok (THF) 

 

használhatnak fűtőfolyadékokat. hevítésére vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing) 

szerint nem engedélyezett a 

fűtőfolyadékok használata. 

szabályozó intézkedésnek kell 

gondoskodnia arról, hogy a 

termék fűtőfolyadékokkal ne 

érintkezzen. 

  

 4. Finomítás 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰ

SÉG  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Technikai 

segédanyagokban 

(lúgos oldatok, savak) 

jelen lévő szennyező 

anyagok, úgymint 

higany a 

marószódában. 

C alacsony magas 3 A technológiai segédanyagok 

érintkezésbe lépnek a termékkel. 

 Az olajjal közvetlenül érintkezésbe lépő 

technológiai segédanyagoknak élelmiszer-

kategóriájúnak vagy élelmiszer céljából 

használhatónak kell lenniük. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 4.1. Finomított kókuszolaj gyártása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK 

ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Policiklusos aromás 

szénhidrogének (PAH-ok) 

C magas közepes 4 A rossz szárítási gyakorlatból 

eredően a nyers kókuszolajat 

nagymértékű PAH-szennyeződés 

érheti. 

Az 1881/2006/EK rendelet a közvetlen 

emberi fogyasztásra szánt, vagy 

élelmiszer-összetevőként használt 

olajokra és zsírokra a BaP határértékét 

2,0 μg/kg-ban határozza meg. 

A hozzáadott aktív szén 

mennyiségének és a 

szagtalanítási folyamat 

 intenzitásának biztosítania 

kell mind a nehéz, mind a 

könnyű PAH-ok eltávolítását. 

A GMP+ International a 

kókuszolaj esetében a négy 

PAH-ra (benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és krizén) 

400 mikrogramm/kg felső 

határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) a 

benzo[a]pirénre (BaP) 50 

mikrogramm/kg határértéket ír 

elő takarmányokhoz szánt 

zsírok esetében. 

Dioxin és nem dioxin jellegű 

PCB-k 

C alacsony magas 3 Az olaj dioxinszennyezésének egyik 

lehetséges forrása a kopra szárítása 

és a derítőföld. A Pápua Új-

Guineából származó nyers 

kókuszolaj kapcsán megállapították, 

hogy nagy a dioxinszennyezés 

kockázata. A finomítás során a 

derítőföld adagolásának szintje 

csupán 1–3%. A lepárlás során a 

dioxin részben elpárolog. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg 

határértéket ír elő a növényi eredetű 

takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), 

és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg 

határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

 

A FEDIOL kidolgozott egy friss 

derítőföld olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexet, amely a dioxin és 

dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

felső határként. 

Friss derítőföld vásárlása a 

FEDIOL Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő 

vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati 

kódexében megadott 

követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

C közepes közepes 3 Előfordult, hogy növényvédőszer-

maradékokat észleltek a 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg 

a növényvédőszer-maradékok 

A beérkező nyers kókuszolaj 

vagy a finomított olaj 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

kókuszolajban. határértékeit. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy 

a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. Ez a rendelet lehetővé 

teszi a jóváhagyott növényvédő szerek 

feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy 

az élelmiszer-biztonságról 

gondoskodnak. A FEDIOL 

állásfoglalása (11SAF181) 

megállapítja, hogy a kókuszdió átlagos 

olajtartalma alapján (20%) 5-ös 

feldolgozási tényezőt  

kell alkalmazni a kókuszolaj MRL-jének 

megállapításához. 

ellenőrzése. 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon alacsony 

azonban annak az esélye, hogy 

ezek a nyers kókuszolajban 

megtalálhatók lennének.  

A 2002/32/EK irányelv határozza meg 

a takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 

  

Aflatoxinok 
 

 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A nyers kókuszolajat aflatoxin-

maradékok szennyezhetik.  

A 2002/32/EK irányelv a koprában és a 

származtatott termékeiben a B1 

aflatoxin szintjére 0,02 mg/kg 

határértéket ír elő (12%-os 

nedvességtartalmú termékre 

vonatkozóan). 

Az aflatoxin eltávolítását 

szolgáló finomítási folyamat 

validálása. 

Az aflatoxinok normál finomítási 

körülmények között eltűnnek.  

Idegen anyagok  P közepes közepes 3 Idegen anyagok lehetnek jelen.  Higiéniai gyakorlatok (pl. zárt 

rendszerek) alkalmazása és a 

betöltés előtt szűrés végzése. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 4.2. Fizikai finomítás: zsírsav-desztillátumok gyártása kókuszból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ 

INTÉZKEDÉS  
MEGJEGYZÉSEK  

PAH C magas közepes 4 A könnyű PAH-ok szagtalanítás során 

a zsírsav-desztillátumban 

koncentrálódnak. Ha aktív szenet 

adnak hozzá, a nehéz PAH-ok 

eltávolíthatók. 

 Nem szabad nem 

megfelelő terméket 

használni a 

takarmányban. 

A GMP+ International 

a kókuszolaj 

esetében a négy 

PAH-ra 

(benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és 

krizén) 400 

mikrogramm/kg felső 

határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) 

a benzo[a]pirénre 

(BaP) 50 

mikrogramm/kg 

határértéket ír elő 

takarmányokhoz 

szánt zsírok 

esetében. 

Dioxin  C magas magas 4 A dioxinszennyezés egyik lehetséges 

forrása a kopra szárítása és a 

derítőföld. A Pápua Új-Guineából 

származó nyers kókuszolaj kapcsán 

megállapították, hogy nagy a 

dioxinszennyezés kockázata. A 

finomítás során a derítőföld 

adagolásának szintje csupán 1–3%. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg határértéket ír elő 

a növényi eredetű takarmány-alapanyagok 

dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-TEQ), és a dioxin 

és dioxin jellegű PCB-k összes mennyiségére 1,5 

ng/kg határértéket ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

A jogszabályban meghatározott határértéket túllépő 

nemkívánatos anyagmennyiséget tartalmazó állati 

takarmány célját szolgáló termékek nem keverhetők 

hígítási céllal ugyanazon vagy egyéb állati 

takarmány célú termékekhez (2002/32/EK irányelv). 

A takarmány-higiéniáról szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 225/2012/EU rendelet szerint a 

takarmányozásra szánt zsírsav-desztillátumok 

Vizsgálatok révén 

annak biztosítása, hogy 

a dezodorálási 

desztillátumok tételei 

megfelelnek a 

vonatkozó előírásoknak 

azok felhasználásra 

való kiadása előtt 

(positive release), vagy 

aktív szenes kezelés 

alkalmazása a dioxin 

kiszűrésére.  

 

Friss derítőföld 

 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 154 

Takarmány 

R 

 

 

 

Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

tételeinek 100%-ában vizsgálni kell a dioxinok és 

dioxin jellegű PCB-k teljes mennyiségét.  

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó gyakorlati kódexet, amely a 

dioxin és dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. 

vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld 

olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó 

gyakorlati kódexében 

megadott 

követelményeknek 

eleget tevő 

beszállítóktól. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C közepes közepes 3 Előfordult, hogy növényvédőszer-

maradékokat (klórpirifosz-etil, malation) 

észleltek a nyers kókuszolajban. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez a 

rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott növényvédő 

szerek feldogozott termékekre vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs tényezőjének 

használatát, feltéve, hogy a takarmány-biztonságról 

gondoskodnak. 

A beérkező nyers 

kókuszolaj vagy a 

zsírsav-desztillátum 

ellenőrzése. 

 

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C alacsony magas 3 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a környezetben. 

Annak az esélye, hogy ezek a nyers 

kókuszolajban előfordulnak, 

meglehetősen alacsony, ugyanakkor a 

fizikai finomítás során a zsírsav-

desztillátumokban koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

Nem szabad nem 

megfelelő terméket 

használni a 

takarmányban. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 4.3. 

Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumoktól mentes 
semlegesítési iszap és savas olajak gyártása kókuszból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Policiklusos aromás 

szénhidrogének (PAH-ok) 

 

C magas közepes 4 A kémiai finomítás során a 

zsírsavak PAH-tartalma 

várhatóan hasonló lesz a 

nyers kókuszolajéhoz.  

 Nem szabad nem megfelelő 

terméket használni a 

takarmányban. 

A GMP+ International a 

kókuszolaj esetében a négy 

PAH-ra (benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és krizén) 

400 mikrogramm/kg felső 

határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) a 

benzo[a]pirénre (BaP) 50 

mikrogramm/kg határértéket ír 

elő takarmányokhoz szánt 

zsírok esetében. 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz gyomirtó, 

rovarirtó, gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek MRL 

feletti maradékai. 

C alacsony közepes 2 Mindezidáig nem észleltek 

növényvédőszer-maradékokat 

a nyers kókuszolajban. 

A 396/2005/EK rendelet 

határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok 

határértékeit. Ez a rendelet 

lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek 

feldogozott termékekre 

vonatkozó 

feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, 

feltéve, hogy a takarmány-

biztonságról gondoskodnak. 

  

A takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokat 

szabályozó 2002/32/EK 

irányelvben felsorolt 

növényvédőszer-maradékok 

C nagyon 

alacsony 

magas 2 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Nagyon 

alacsony azonban annak az 

esélye, hogy ezek a nyers 

kókuszolajban megtalálhatók 

A 2002/32/EK irányelv 

határozza meg a 

takarmányban található 

növényvédőszer-maradékokra 

vonatkozó határértékeket. 
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

lennének.  

Aflatoxinok C alacsony magas 3 Az aflatoxinokat a nyers olaj 

használt derítőfölddel és aktív 

szénnel való kezelése révén 

távolítják el.  

Az aflatoxinok vízben 

oldódnak. A kémiai finomítás 

során esetlegesen 

hátramaradt aflatoxinokat 

eltávolítják az olajból, és azok 

a dezodorálási 

desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv a 

koprában és a származtatott 

termékeiben a B1 aflatoxin 

szintjére 0,02 mg/kg 

határértéket ír elő (12%-os 

nedvességtartalmú termékre 

vonatkozóan). 

  

Dioxin C magas magas 4 A dioxin jelenléte a nyers 

kókuszolaj származásától 

függ.  

 Vizsgálatok révén annak 

biztosítása, hogy egy termék 

megfelel a vonatkozó 

előírásoknak annak 

felhasználásra való kiadása 

előtt (positive release). 
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 4.4. Kémiai finomítás: dezodorálási desztillátumok gyártása kókuszból 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

         

PAH C magas közepes 4 A szagtalanítás során a könnyű 

PAH-ok a desztillátumban fognak 

koncentrálódni. Ha aktív szenet 

adnak hozzá, a nehéz PAH-ok 

eltávolíthatók. 

 Nem szabad nem megfelelő terméket 

használni a takarmányban. 

A GMP+ International a 

kókuszolaj esetében a 

négy PAH-ra 

(benzo[a]pirén, 

benzo[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén és 

krizén) 400 

mikrogramm/kg felső 

határértéket ír elő. 

Az OVOCOM (GMP) a 

benzo[a]pirénre (BaP) 50 

mikrogramm/kg 

határértéket ír elő 

takarmányokhoz szánt 

zsírok esetében. 

Dioxin  C közepes magas 4 Az olaj finomítása során a 

derítőföld a dioxinszennyeződés 

potenciális forrását jelentheti. 

Kémiai finomítás során a dioxinok 

a dezodorálási desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv 0,75 ng/kg határértéket 

ír elő a növényi eredetű takarmány-

alapanyagok dioxintartalmára (WHO-PCDD/F-

TEQ), és a dioxin és dioxin jellegű PCB-k 

összes mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket 

ad meg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A jogszabályban meghatározott határértéket 

túllépő nemkívánatos anyagmennyiséget 

tartalmazó állati takarmány célját szolgáló 

termékek nem keverhetők hígítási céllal 

ugyanazon vagy egyéb állati takarmány célú 

termékekhez (2002/32/EK irányelv). 

 

A takarmány-higiéniáról szóló 183/2005/EK 

rendeletet módosító 225/2012/EU rendelet 

szerint a takarmányozásra szánt dezodorálási 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a dioxin szintjük megfeleljen a 

nemkívánatos anyagokról szóló 

2002/32/EK irányelvben előírt 

határértékeknek (lásd még a FEDIOL 

takarmányokban való felhasználásra 

szánt, kezelt dezodorálási 

desztillátumokra vonatkozó adatlapját, 

Ref. 12SAF196).  

Az egyazon berendezésben a fizikai és 

kémiai finomítás lépéseit kombináló 

tételenkénti finomítási eljárásokból nyert 

zsíros termékek felhasználhatók 

takarmányozási célra, feltéve, hogy 

 



 

EFISC útmutató – Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak zúzásából és a növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról 

 158 

Takarmány 

R 

 

 

 

Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

desztillátumok tételeinek 100%-ában vizsgálni 

kell a dioxinok és dioxin jellegű PCB-k teljes 

mennyiségét.  

 

A FEDIOL kidolgozott egy friss derítőföld 

olajfinomítás céljából történő vásárlásának 

feltételeit szabályozó gyakorlati kódexet, amely 

a dioxin és dioxin jellegű PCB-k összes 

mennyiségére 1,5 ng/kg határértéket ad meg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) felső határként. 

analitikai bizonyíték áll rendelkezésre a 

dioxin és növényvédőszer-maradékok 

határértékeinek betartásáról. 

 

Friss derítőföld vásárlása a FEDIOL 

Friss derítőföld olajfinomítás céljából 

történő vásárlásának feltételeit 

szabályozó gyakorlati kódexében 

megadott követelményeknek eleget 

tevő beszállítóktól. 

 

MRL feletti 

növényvédőszer-

maradékok, azaz 

gyomirtó, rovarirtó, 

gombaölő vagy 

rágcsálóirtó szerek 

MRL feletti 

maradékai. 

C alacsony közepes 3 Mindezidáig nem észleltek 

növényvédőszer-maradékokat a 

nyers kókuszolajban. 

A 396/2005/EK rendelet határozza meg a 

növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez a 

rendelet lehetővé teszi a jóváhagyott 

növényvédő szerek feldogozott termékekre 

vonatkozó feldolgozási/koncentrációs 

tényezőjének használatát, feltéve, hogy a 

takarmány-biztonságról gondoskodnak. 

  

A takarmányban 

előforduló 

nemkívánatos 

anyagokat 

szabályozó 

2002/32/EK 

irányelvben 

felsorolt 

növényvédőszer-

maradékok 

C közepes magas 4 A betiltott növényvédő szerek 

némelyike jelen lehet a 

környezetben. Annak az esélye, 

hogy ezek a nyers kókuszolajban 

előfordulnak, meglehetősen 

alacsony, ugyanakkor a finomítás 

során a desztillátumokban 

koncentrálódnak. 

A 2002/32/EK irányelv határozza meg a 

takarmányban található növényvédőszer-

maradékokra vonatkozó határértékeket. 

 

A kémiai finomításból származó 

dezodorálási desztillátumok 

takarmányokban való felhasználása 

tilos, kivéve, ha azokat úgy kezelték, 

hogy a növényvédőszer-maradékok 

szintje megfeleljen a nemkívánatos 

anyagokról szóló 2002/32/EK 

irányelvben előírt határértékeknek (lásd 

még a FEDIOL takarmányokban való 

felhasználásra szánt, kezelt 

dezodorálási desztillátumokra 

vonatkozó adatlapját, Ref. 12SAF196). 

 

  

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 A. Kopra tárolása és kopra szállítása az olajsajtolóba* 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Aflatoxinok C    Ha a nem megfelelően szárított koprát 

napokon keresztül tárolják, aflatoxin 

keletkezhet. 

Ha a tárolás és szállítás során a kopra 

megázik, az meggyorsítja az aflatoxinok 

keletkezését. 

  A tárolást és szállítmányozást  
végző vállalatoknak meg 
 kell védeniük a koprát a 
csapadéktól és tengervíztől. 
Tárolás közben levegőztetni 
kell azt. 
 
Ha a koprát közvetlenül 
betakarítást követően 
dolgozzák fel, az aflatoxin 
keletkezésének kockázata 
alacsony. 

Idegen anyagok P    Olyan idegen anyagok lehetnek jelen, mint 

például szennyeződött 

tehergépjárművekről származó kövek és 

üvegdarabkák, döglött rágcsálók és 

falevelek. 

  Az olajsajtolóknak 
 meg kell vizsgálniuk a bejövő 
koprát,  
és el kell távolítaniuk az 
idegen anyagokat. 

*Jelen dokumentum nem terjed ki az EU-n kívüli kockázatok értékelésére. További információkat a „Módszertan” dokumentum 2.3. bekezdése 

tartalmaz. 
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Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

 

 Új B. A takarmányként való felhasználásra szánt kókuszolaj és az abból 

származó termékek közúti és vasúti tartálykocsiban, uszályon vagy 

part mentén közlekedő hajón (kivéve óceánjárón) való szállítása. 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Előző rakomány által 

okozott szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti 
tartálykocsik, uszályok  

C közepes magas 4 Lehetséges, hogy a tartálykocsikat és 

uszályokat olyan, élelmiszerekkel és 

takarmányokkal összeférhetetlen 

termékek szállítására használták, mint 

a petrolkémiai termékek. 

 A nem élelmiszerek vagy 

takarmány-alapanyagok 

szállítására elkülönített 

tartálykocsiknak és 

uszályoknak ellenőrzött 

tisztítási eljárásokon kell 

átesniük. 

 

- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő 

közúti tartálykocsik, 

tartálykonténerek, vasúti 

tartálykocsik, uszályok 

C alacsony magas 3 A legtöbb növényi olaj szállítása 

kizárólag élelmiszerek számára kijelölt 

eszközökkel történik. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 

meghatározza, hogy a 

folyékony élelmiszerek közúti 

és vasúti tartálykocsikban, 

valamint uszályon történő 

szállítása az élelmiszerek 

számára kijelölt eszközzel 

kell, hogy történjen. 

 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és vízi 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódexe (Ref. 

07COD138). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- Az EU élelmiszerek 

szállítására vonatkozó 

szabványainak megfelelő parti 

tartályhajók 

C alacsony magas 3 Az EU-n belül rövid tengeri utakon 

olajokat és zsírokat szállító, a parti 

tartályhajóknak abszolút minimumként 

a közvetlenül megelőző rakománya 

olyan termék kell, hogy legyen, amely 

élelmiszer, vagy az EU 96/3/EK 

irányelvében meghatározott lista 

szerint elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Előző rakományok 

összevetése a FEDIOL előző 

rakomány(ok)ra vonatkozó 

gyakorlati útmutatójával, 

szállítási eszközök és 

tartályok azonosítása (Ref. 

07COD143F). A hajó 

tartályainak tisztaságát és 

alkalmasságát igazoló FOSFA 

megfelelőségi tanúsítvány, 

amelyet egy olyan főfelügyelő 

bocsátott ki, aki tagja a 

FOSFA-nak. A kapitány/első 

tiszt aláírásával ellátott, 

kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

        

- Közúti és vasúti tartálykocsik 

és uszályok 

C közepes közepes 3 Megnövelt kockázat jelentkezik azokon 

a tisztítóállomásokon, ahol egy 

helyszínen végzik a takarmányt és 

vegyszereket szállító tartályok 

tisztítását. 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152). 

 

 

A tartályok megfelelő tisztítási 

gyakorlatainak alkalmazása. 

 

. 

 

 

 

- Parti tartályhajók C közepes közepes 3 Megnövelt kockázatot jelent, ha a parti 

tartályhajó nem kizárólag takarmányt 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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vagy élelmiszert szokott szállítani. Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. 

A kapitány/első tiszt 

aláírásával ellátott, kombinált 

FOSFA parancsnoki 

tanúsítvány (Masters’ 

Certificate), vagy azzal 

egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely átrakodása előtt 

rendelkezésre kell állnia.  

Berendezésekből származó 

fűtő- vagy hűtőfolyadékok 

        

- Tartálykocsik  C alacsony magas 3 Rozsdamentes acéltartályokat 

használnak, amelyeket kettős falú 

rendszeren keresztül a motorból 

származó hűtővízzel hűtenek (és nem 

tekercseken keresztül).  

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

A közvetlen 

fűtőrendszerekben 

fűtőfolyadékok használata 

tilos! 

 

- Vasúti tartálykocsik, 

tartályszállító uszályok  

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

 

 

magas 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (14COD152). 

 

 

 

 

A vasúti tartályok 

fűtőtekercseinek 

rozsdamentes acélból kell 

készülniük. 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés használata 

javasolt. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Parti tartályhajók 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

alacsony 

 

 

 

 

magas 

 

 

 

 

3 

 

 

Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

 

 

FEDIOL olajok és zsírok 

Európai Unióba vagy Európai 

Unión belül történő ömlesztett 

szállítására vonatkozó 

gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

 

 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Idegen anyagok P közepes közepes 3   Egy minőségi tervben elő kell 

írni, hogy a tartálykocsik 

finomított olajokkal való 

feltöltése csak fedett helyen 

történhet. 

 

Hamisítás C/P/B közepes közepes 3 Ásványi olajokkal való hamisítás 

előfordult már korábban olajok 

szállítása során ezen olajok 

származási országaiban. 

FEDIOL közvetlen élelmiszer 

céljából felhasználandó zsírok 

és olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex 

(Ref. 07COD138). 

Minden bejövő tételt elemezni 

kell. 

 

A FEDIOL közvetlen 

élelmiszer célú zsírok és 

olajok ömlesztett közúti és 

tartályban történő szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódexe 

minimális kötelező 

követelményeinek 

alkalmazása, például a 

teherautó hollétének 

rendelkezésre állására és a 

tartály tömítésére 

vonatkozóan (Ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  C. Kókuszolaj tárolása 

VESZÉLY  KAT.  VALÓSZÍNŰSÉG  SÚLYOSSÁG  
KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Elkülönítés hiányából 

származó szennyeződés 

(előző rakományok által 

okozott szennyeződés, nem 

megfelelő összeillesztések 

használata, megosztott 

eszközhasználat) 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás 

olyan terminálokra vonatkozik, 

ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. 

Alacsonyabb a kockázat, ha a 

tartályterminál a növényi 

olajok tárolása során az EU 

elfogadható előző 

rakományokat tartalmazó 

listáját alkalmazza a tengeri 

úton történő szállításra. 

Alacsonyabb a kockázat, ha a 

növényi olajokat élelmiszer-

tárolás céljából kijelölt 

tartályokban tárolják. 

Az EU területén élelmiszer 

célú olajokat és zsírokat tároló 

terminálok kötelesek HACCP-

t alkalmazni (852/2004/EK 

rendelet) 

 

Tartályok kijelölése 

élelmiszer- vagy 

takarmánytárolás céljára. 

Egyébként a 

tárolótartályoknak minimálisan 

meg kell felelniük a 96/3/EK 

irányelvben tengeri úton 

történő szállításra 

meghatározott előző 

rakományokra vonatkozó 

uniós szabályoknak. 

 

Tisztítószerek okozta 

szennyeződés 

C alacsony magas 3 Ez a kockázati besorolás 

olyan terminálokra vonatkozik, 

ahol mind vegyszereket, mind 

növényi olajokat tárolnak. 

Lehetséges, hogy az általuk 

használt tisztítószerek nem 

megfelelők az 

élelmiszeriparban történő 

használatra. Nagyon alacsony 

a nem megfelelő 

tisztítószerek használatának 

esélye az EU olyan 

tartálytermináljain, ahol 

HACCP-t alkalmaznak, 

valamint elkülönítve tárolják a 

növényi olajokat és 

 A tisztítószereknek meg kell 

felelniük az élelmiszeriparban 

történő használatra. 
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vegyszereket. 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba 

szivárgó oldószerek, amelyek 

végül a finomítás során 

belekerülhetnek a zsírsav-

desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Hibás berendezésekből 

származó fűtőfolyadékok 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy 

mérgező fűtőfolyadékokat 

használnak. A tárolás során 

alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet 

miatt azonban kicsi a 

veszélye annak, hogy a 

fűtőfolyadékok a termékbe 

kerülnek. 

 Ha fűtőfolyadékot használnak, 

a tárolást végző vállalatnak 

nettó veszteségekre 

vonatkozó dokumentációt kell 

biztosítania, és szükség 

esetén el kell végeznie a 

megfelelő elemzést.  

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Adalékanyagok helytelen 

használata 

C alacsony magas 3 Az étkezési célú olajok 

esetében engedélyezett 

adalékanyagok használata 

takarmánynak szánt olajokhoz 

– vagy fordítva –, mely 

használatra esetlegesen még 

nem hagyták azokat jóvá. 

 Egyértelmű előírások 

meghatározása az 

adalékanyagok használatát 

illetően. 

 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok 

használatával történő 

hamisításra a származási 

országokban került sor. Az 

ellenőrzést megszigorították, 

és a hamisítás lehetősége 

csökkent. 
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 D. Kókuszolaj óceánjárón történő szállítása 

VESZÉLY  KAT.  
VALÓSZÍNŰSÉ

G  
SÚLYOSSÁG  

KOCKÁZATI 

OSZTÁLY  
INDOKLÁS  

JOGSZABÁLYOK, IPARI 

SZABVÁNYOK ÉS/VAGY 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS  MEGJEGYZÉSEK  

Szállítás során történő 

szennyeződés 

        

- A tartályokban vagy 

csövekben jelen lévő előző 

rakományok okozta 

szennyeződés 

C közepes  közepes 3  Az EU-n belül étkezési célú olajokat és 

zsírokat szállító óceánjáró hajóknak 

abszolút minimumként a közvetlenül 

megelőző rakománya élelmiszer, illetve 

az Unió 96/3/EK irányelvében 

meghatározott listában szereplő 

elfogadott közvetlenül megelőző 

rakomány kell legyen. 

A 96/3/EK irányelv (852/2004/EK 

rendelettől való eltérés) megköveteli 

a megelőző rakományok 

ellenőrzését.  

 

 

A FOSFA szerződések kötelezik az 

eladót, hogy tájékoztassa a vevőt 

arról, hogy az olajok és zsírok 

tengeri szállítása során mi volt az 

előző három szállítmány. 

 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (Ref. 

14COD152) (amely magában 

foglalja a FOSFA eljárási szabályait 

is). 

A hajó tartályainak tisztaságát 

és alkalmasságát igazoló 

FOSFA megfelelőségi 

tanúsítvány, amelyet egy 

olyan főfelügyelő bocsátott ki, 

aki tagja a FOSFA-nak. A 

kapitány/első tiszt aláírásával 

ellátott, kombinált FOSFA 

parancsnoki tanúsítvány 

(Masters’ Certificate), vagy 

azzal egyenértékű, a hajó 

tulajdonosa vagy annak 

meghatalmazottja által aláírt 

nyilatkozat, amelynek a 

rakomány berakodása vagy 

bármely áthelyezése előtt 

rendelkezésre kell állnia. 

 

       Elkülönített csővezetékek 

használata be- és kirakodás 

során. 

 

- Tisztítószerek okozta 

szennyeződés  

C alacsony  magas 3 A tengeri vállalkozások általában 

betartják a helyes gyakorlatot. 

 A hajónapló ellenőrzése.   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Takarmány 

R 

 

 

 

Kókuszolajból készült termékek láncának kockázatértékelése 

Bevonatból származó 

oldószer 

C alacsony magas 3 Új bevonatokból az olajba szivárgó 

oldószerek, amelyek végül a finomítás 

során belekerülhetnek a zsírsav-

desztillátumokba 

 Rozsdamentes acéltartályok 

használata, illetve új bevonatú 

tartályok használata esetén 

ne töltsenek azokba zsírsav-

desztillátumot. 

 

Hibás berendezésekből 

származó fűtőfolyadékok 

(THF) 

C alacsony magas 3 Még mindig lehetséges, hogy mérgező 

fűtőfolyadékokat használnak. A 

szállítás során alkalmazott viszonylag 

alacsony fűtési hőmérséklet miatt 

azonban kicsi a veszélye annak, hogy 

a fűtőfolyadékok a termékbe kerülnek. 

FEDIOL olajok és zsírok Európai 

Unióba vagy Európai Unión belül 

történő ömlesztett szállítására 

vonatkozó gyakorlati kódex (amely 

magában foglalja a FOSFA eljárási 

szabályait is). 

Ha fűtőfolyadékot használnak, 

az olajszállítónak a 

lehetséges nettó 

veszteségekre vonatkozó 

dokumentációt kell vezetnie, 

és szükség esetén el kell 

végeznie a megfelelő 

elemzést. 

Víz vagy gőz alapú fűtés 

használata javasolt. 

Hibás hordozható 

szivattyúkból származó 

hidraulikus olajok 

C alacsony magas 3 A hordozható szivattyúkból származó 

hidraulikus olajok mérgezők lehetnek. 

 Olyan hidraulikus szivattyúkat 

kell használni, ahol 

egyértelműen különválik a 

hidraulikus motor és a 

szivattyú. Ha nem, élelmiszer-

kategóriájú hidraulikus 

olajokat kell használni. 

A közvetlenül a szivattyúhoz 

kapcsolt hidraulikus motorok a 

tömítés meghibásodása 

esetén az olaj növényi olajba 

történő nem kívánt szivárgását 

teszik lehetővé. 

Ásványi olajok 

használatával történő 

hamisítás. 

 alacsony magas 3 Az ásványi olajok használatával történő 

hamisításra a származási országokban 

került sor. Az ellenőrzést 

megszigorították, és a hamisítás 

lehetősége csökkent. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Melléklet: Minimális nyomonkövetési követelmények – 

növényi olaj és fehérjetartalmú extrahált dara ágazat 

1. Olajos magvakra, növényi olajokra és melléktermékeikre vonatkozó 

nyomonkövetési terv 

Az EFISC-rendszer résztvevői kötelesek az EFISC kódex 4.4.3. cikkében előírt 

nyomonkövetési (monitoring) tervet megvalósítani.  

Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre elégséges adat egy 

kockázatelemzés elvégzéséhez, az alábbi minimális nyomonkövetési 

követelményeket kell alkalmazni. Az összes vizsgálat minimális száma az 

egy helyen gyártott takarmány-alapanyagok tonnában kifejezett mennyiségétől 

függ, amint azt az alábbi táblázatokban látható. 

A. táblázat: Olajos magvak, pogácsák, extrahált darák, héj és lecitin 

Éves termelés 

(tonnában) / paraméter 

< 300.000 ≥ 300.000 

< 600.000 

≥ 600.000 

Aflatoxin B1* 4 6 8 

Vomitoxin (DON) 4 6 8 

Zearalenon (ZEA) 4 6 8 

Dioxin 4 6 8 

Dioxin jellegű PCB 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Szalmonella 52 52 52 

Nehézfémek (Pb, As, Hg, 

CD) 

4 6 8 

Növényvédő szerek (a 

magvakban) 

4 6 8 

Növényvédő szerek (az 

extrahált darában) 

4 6 8 

 

* A következő termékek fokozottan ki vannak téve az aflatoxinok kockázatának: 

gyapotmag, földimogyoró, földimogyoró-pogácsa, extrahált földimogyoró, 

szárított kopra, koprapogácsa, extrahált kopra és diópogácsa. Számos további 

elemzést kell még elvégezni (lásd a C. táblázatot). 
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B. táblázat: Vizsgálatok száma az egy helyen gyártott, takarmányként 

való felhasználásra szánt (nyers, finomított vagy bendővédett) olajok és 

zsírok, és azok melléktermékeinek tonnában kifejezett éves termelése 

függvényében 

Éves termelés 

(tonnában) / paraméter 

< 100.000 ≥ 100.000 

< 250.000 

≥ 250.000 

Dioxin* 8 10 12 

Dioxin jellegű PCB* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikkel** 4 6 8 

Növényvédő szerek 4 6 8 

PAH (BaP) 4 6 8 

 

* A zsírsav-desztillátumok, pálmából nyert zsírsav-desztillátumok, hidrogénezett 

dezodorálási desztillátumok, semlegesítési iszap, savas olajok és nyers 

kókuszolaj dioxintartalmának vizsgálatára vonatkozó ellenőrzési terv (lásd a 

FEDIOL dioxinokra vonatkozó gyakorlati kódexét). 

**Csak akkor kell a vizsgálat, ha nikkelt használnak a gyártási folyamat során. 

Nem kerül sor a mikotoxinok vizsgálatára növényi olajok és zsírok esetében, a 

nyers kókuszolaj kivételével: lásd a C. táblázatot. 

C. táblázat: A további Aflatoxin B1-vizsgálatok száma (helyszín/év-ben) 

Éves termelés 

(tonnában) / paraméter 

< 300.000 ≥ 300.000 

< 600.000 

≥ 600.000 

Aflatoxin B1 12 16 24 
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