
 
 

 

 

A Magyar Kerámia Szövetség álláspontja a 

84/500 és a 2005/31EC direktívák  - az élelmiszerekkel érintkezésbe lépő anyagok   FCM  - 

revíziójához kapcsolódó szabályozási tervezettel kapcsolatban 

  

 

   

 

 

1. A MAKESZ megérti és megfelelő keretek között támogatja az Európai Bizottság célját, hogy 

csökkentse a határértékeket egészségügyi és munkabiztonsági okokból. 

2. Ugyanakkor ezeknek a lépéseknek ésszerűnek és teljesíthetőnek kell lenniük, anélkül, hogy  ez 

ellehetetlenítené, illetve aránytalan terhekkel és költségekkel sújtaná a kerámia  ipart.  

3. Ellene vagyunk, hogy a határértéket az öblös termékeknél az ólomnál 3 µg/l-re míg a kadmiumnál 

2 µg/l -re csökkentsék.( Ezzel párhuzamosan a lapos áruk és a főző-tároló edények kioldási 

értékének tervezett csökkentésével sem értünk egyet). 

4. Támogatjuk, hogy az eddig használt vizsgálati módszerek (4 % ecetsav 22°C környezetben  24 óra) 

maradjanak meg az új szabályozásban is.  

5. Támogatjuk a túlzott behatással járó vizsgálati körülményeket korrigáló és kevésbé kifinomult 

mérőeszközök alkalmazását biztosító un. „korrekciós” faktor alkalmazását, de ezt a tervezett 10 –

es szorzó helyett célszerű lenne magasabb értékben - pl. 30-50 –es korrekcióval– meghatározni.   

6. Amennyiben nem sikerül egységes szabályozással kezelni a dekorálatlan, valamint a 

gyorségetéssel gyártott porcelán és a kerámia árukat, illetve a kézzel festett és/vagy harmadik 

égetéssel készült a szabályozás hatókörében tartozó termékek kioldási értékét, úgy 

támogatandónak tarjuk ezen utóbbiak gyártás folyamat szerinti megkülönböztetését, amit a 

megvalósítható kioldási értékekben is követni kell.  Ezt szolgálhatja a 13. és a 14 cikkelyben 

meghatározott „tradicionális” gyártók, valamint a „kézműves” előállítók külön kezelése, Ezek 

esetében a bemutatott fogalmi kereteket azonban célszerű tovább pontosítani. 

7. Nem értünk egyet és a sok esetben megvalósíthatatlannak tarjuk, hogy a főszabályozástól eltérő 

kategóriájú termékekre külön címke, logó, stb. kerüljön.  Ezek ugyanis olyan megkülönböztetést 

jelentenek, amelyek egy ugyanazon technológiával, de régebbi gyártásban készült terméktől 

jelentősen megkülönböztetné az új szabályzást követően készültet. Legtöbb esetben magát a 

vásárlási döntést negligálnál a termék használatából egyáltalán nem következő túlzó félelem. 

Mindezek az új szabályozás céljaitól függetlenül, helytelenül befolyásolhatják a vevő döntési 

folyamatát, ami végeredményben a gyártók piacvesztéséhez vezetne. 

 

 



 
 

8. Javaslatunk szerint az új direktíva bevezetését mindenképpen előzze meg egy az Unió illetékes 

szervezete által készítendő hatásfelbecslést, valamint az új direktíva kezdeti hatálya, kizárólag az 

életbelépést követően gyártott termékekre vonatkozzék. Ezzel párhuzamosan javasoljuk, hogy a 

jogalkotók hívják fel a gyártók figyelmét, hogy még a rendelkezés bevezetése előtt fordítsanak 

kiemelt figyelmet a már legyártott és a jelenleg készített termékek azonosítására, a visszahívások 

elkerülése, a későbbi nyomon követés érdekében. 

9. A Magyar Kerámia Szövetség meggyőződése,hogy a magyar fazekas és kézműipari termelés 

fennmaradását - többek között az új szabályozásnak való megfelelést is - jelentős mértékben az 

ezen a területen jelentkező tőkehiány és az ebből fakadó több évtizede elmaradt technológia 

fejlesztések akadályozzák.  Ezért felkéri az illetékes kormányzati szereplőket, hogy akár külön 

program, vagy a jelenlegi kormányzati, illetve uniós pályázatok keretében ( a szektorra adaptálva ) 

segítsék elő és támogassák a hazai kézművesek technológiai megújítását. Ennek kidolgozásában 

szervezetünk kész minden lehetséges támogatást megadni.  
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