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Az ügyfél köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszk
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Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 
tájékoztatni. 
 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  
 
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára 
adni. 
 
 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Kelt: Budapest, 2017. március 7. napján 
 
 
   Dr. Oravecz Márton 
             elnök 
         nevében és megbízásából   
 

                   Jordán László       
              igazgató   

                                                                         P.H. 
 
A határozatot kapják: 

1. Ügyfél hazai képviselete. 
2. Irattár. 
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