
 

 

 
 
 

 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező 

hatóság) a Biocont Magyarország Kft. (1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.) által képviselt Biocont Laboratory spol. 

s.r.o. (62700 Brno-Slatina, Smahova 66., Cseh Köztársaság) ügyfélnek (a továbbiakban: ügyfél) az Alginure® 

engedélyköteles termék 04.2/180-2/2013 NÉBIH és 04.2/7901-2/2011 MgSzH számú határozattal módosított 

04.2/2924-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (a 

továbbiakban: engedély) módosítása iránti kérelme ügyében indult eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az engedélyező hatóság az Alginure® engedélyköteles termék forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 

felfüggeszti, forgalmazását és felhasználását megtiltja, valamint - a kártalanítási igény kizárásával - elrendeli a 

készítmény kereskedelmi forgalomból történő visszahívását. 

 

Az engedélyező hatóság a határozat azonnali végrehajtását rendeli el. 

 

Az engedély felfüggesztése az engedélyes kérelmére szüntethető meg, amennyiben a termék minőségi problémáinak 

okai feltárásra kerültek és az azok megszüntetésére tett intézkedéseket, tovább a hibák kijavítása után gyártott termék 

hatósági mintavételt követő vizsgálati eredményeit az engedélyező hatóság megfelelőnek ítéli meg. 

 

Az engedély felfüggesztése az engedély hatályát nem hosszabbítja meg. 

 

Amennyiben jelen határozatban foglaltaknak az ügyfél nem tesz eleget élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabásának 

van helye, amelynek legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint. A bírság 

ismételten is kiszabható.  

 

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. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs 

helye. 

 

INDOKOLÁS 

A határozat indokolás része nem nyilvános. 

 

Budapest, 2015. november 9. 

dr. Oravecz Márton 

 elnök 

nevében és megbízásából 

 

 

 

 

    Jordán László 

igazgató 

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna 

HATÁROZATSZÁM:  04.2/9384-2/2015 

OLDALAK SZÁMA: 6 

MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Alginure®  

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

felfüggesztése 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu


04.2/9384-2/20154 

 

 
2 

 

Határozat készült 3 példányban, kapják:  

1. Ügyfél 

2. Képviselet 

3. Irattár 


