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WIISE SRL SOCIÉTA BENEFIT 

Lungotevere di Pietra Papa 111,  

00146 Roma Olaszország, 

 

Balázs Tamás Ügyvédi Iroda 

1055 Budapest 

Honvéd u. 40. III. em. 2. ajtó 

Adószám: 18091849 

Iktatószám: OGYÉI/4016-2/2020 

Ügyintéző: Gallé Katalin 

Tárgy: Nyilvántartásba vétel 

Melléklet: címke (2 oldal) 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OGYÉI) nevében eljárva, a(z) WIISE SRL SOCIETÀ BENEFIT (Lungotevere di Pietra Papa 

111, 00146 Roma, Olaszország,  adószám:-; a továbbiakban: Ügyfél) 2020.01.22. napján 

OGYÉI/4016-1/2020 iktatószámon érkezett étrend-kiegészítő termékre és címkére vonatkozó 

adatok nyilvántartásba vétele iránti kérelmére, az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

ESZCSM rendelet 10.§-nak (1) bekezdése alapján az alábbi adattartalommal, 2020.01.22. 

nappal 

 

nyilvántartásba veszem. 

 

Terméknév Bio Kender Pure CBD Prémium kivonat 5 

Kiszerelési egység 30 ml 

Gyártó neve, címe Deep Nature GmbH 

Untere Hauptstraße 168, 7122 Gols, Ausztria 

Forgalmazó neve, címe - 

Bejelentő neve, címe WIISE SRL SOCIETÀ BENEFIT 

Lungotevere di Pietra Papa 111, 00146 Roma 

Olaszország 

Maximális napi ajánlott fogyasztási 

mennyiség: 

10 csepp 

Tápanyagok, illetve táplálkozási vagy élettani 

hatással rendelkező anyagok mennyisége (a 

termék javasolt maximális napi adagjára 

vonatkoztatva): 

CBD 15,6 mg 

Összetétel: kenderolaj, kenderkivonat 

Notifikációs szám: 23269/2020 
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Tájékoztatom, hogy jelen nyilvántartásba vétel a bejelentő által beküldött dokumentáció 

alapján került kiadásra. A bejelentéshez megküldött címke a határozat elválaszthatatlan részét 

képezi. A határozat nem gyártási illetve forgalomba hozatali engedély, továbbá nem tanúsítja 

a termék és a jelölés/címke megfelelőségét a vonatkozó jogszabályoknak. 

 

Jelen döntést a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 97. § (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta ki. 

 

Az Ákr. 97. § (3) bekezdése értelmében a döntés a nyilvántartásba vétel napján véglegessé 

válik. 

 

Kelt: Budapest 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum DR.
BALÁZS TAMÁS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.01.22. 12.26.56


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. BALÁZS TAMÁS
Születési hely: HATVAN
Születési dátum: 1964.02.24.
Anyja neve: DR. SIMON JUDIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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