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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ÜGYINTÉZŐ: Lázár Nelli, Szabó Yvonne
IKTATÓSZÁM: 04.2/179-2/2011.
OLDALAK SZÁMA: 2
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Fagél vizes alapú faseb- és 
oltványkezelő paszta forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatal,  mint élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv (a továbbiakban: 
engedélyező  hatóság),  a  FÉNYLAKK Kft.  (2011 Budakalász,  Bodza  u.  2.)  ügyfél  kérelmére  a 
Fagél  vizes  alapú  faseb-  és  oltványkezelő  paszta  forgalomba  hozatali  és  felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a Fagél vizes alapú faseb- és oltványkezelő paszta forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1461/2/2008. MgSzHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.  A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

A főbb összetevők gyártója:

akrilsav-észter-sztirol kopolimer: Material Vegyipari Szövetkezet (HU)

1239 Budapest, Ócsai út 10.

NX 795: Perstop Oxo Belgium

szójalecitin: Archer Daniels Midland (NL)

A készítmény gyártója és az engedély tulajdonosa: FÉNYLAKK Kft. 

2011 Budakalász, Bodza u. 2.

Az ügyfél  köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén,  a megváltozott  feltételeket  az 
elfogadott  címketerv  szerint  elkészített  címkével/kiegészítő  címkével  ellátni,  legkésőbb 2011. 
szeptember 1–ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatal  (a továbbiakban: MgSzH) elleni kereset 
indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől 
számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2011. április 07.
Dr. Bognár Lajos

mb. elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár. (71/2011.)
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