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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság) a Sharda Hungary Kft. (1147 Budapest, Öv utca 182/b) ügyfél 

kérelmére a Pallos hatásfokozó és elsodródásgátló segédanyag engedélyének lejáratot követő türelmi 

idő megállapítását követően a raktáron maradt készletekre vonatkozó türelmi idő módosítása tárgyában 

indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság a Pallos hatásfokozó és elsodródásgátló segédanyag (a továbbiakban: szer) 

727/2006. NTKSz számú határozattal megadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

lejáratot követő türelmi idő megállapítása tárgyában kiadott 04.2/448-1/2017 NÉBIH számú határozatát – 

az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint  

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbi szerint módosul: 

Az engedély tulajdonosa: Sharda Hungary Kft. (1147 Budapest, Öv utca 182/b) 

II. Az engedélyező hatóság egyúttal az ekként módosított 727/2006. NTKSz számú forgalomba hozatali és 

felhasználási engedély lejáratot követő türelmi idejét az alábbiak szerint módosítja: 

Az engedélyező hatóság a legkésőbb 2016. december 31-ig Magyarországra beérkezett szerre, valamint 

az értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra türelmi időt biztosít az 

alábbiak szerint: 

Az ügyfél (engedélyes), ill. hazai képviselete, továbbá a nagy- és kiskereskedők a meglévő 

raktárkészleteiket 2017. szeptember 30-ig értékesíthetik. 

A szer felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett. 

A határozat jogerőre emelkedését követően forgalmazott tételek az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 

kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP 

rendelet) szerinti besorolását tartalmazó elfogadott címkeszöveggel forgalmazhatók tovább. 

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 

hatósághoz nyilvántartás céljából. 

Az ügyfél a nagy- és kiskereskedőknél 2017. szeptember 30-át követően visszamaradt, nem értékesített 

készleteket köteles az Unió tagállamain kívül történő értékesítés céljából, vagy az országon belüli 

ártalmatlanításra visszavenni/visszagyűjteni. A visszavételre legkésőbb 2017. december 31-ig kerülhet 

sor. 
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Az eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.  

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságtól a végzést hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 

indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért végzés közlésétől 

számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

I N D O K O L Á S  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2017. június 30. 

Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 

Igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 

2. Irattár          (183/2017.) 


