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HATA.ROZAT
Az emberi alkalmazasra kerul o gyogyszerckrol es egyeb, a gyogyszerpiacot szabalyozo
torvenyek modositasarol szolo 2005. evi XCV. tdrveny (a tovabbiakban: Gytv .) 17. §-aban
foglalt felhatalm azas, tovabb a az emb eri alkalmazasra kerulo gy6gyszerek forgalomba
hozatalarol sz6l6 52/2005. (XI. 18.) E iiM rende let (a tovabbiakban: Rendel et) 36. § alapjan,
az Orszagos Gyogyszeresze ti es Elelmezes-egeszscgugyi lntezet (a tovabbi akb an: OGYEI)
elott 2017. oktobcr 26. napj an, OGYEI/6 169112017 ugyszamo n a Magnc 86 bcl slilcgcs oldat
(OGYI-T-4353/03 ) elnevezesu gy6gyszer (forgalomba hozatali engedely jogosultja: SanofiAventis Zrt., a tovabbiakban: Ugyfel) minosegi hibajanak kivizsgalasa irant, hivatalb6l inditott
eljarasban az alabbi

h at a roza to t
hozom .
A Gytv 17 §. (3) es a Gytv 18 §. (5) bekezdeseben foglaltak alapjan a
Magnc 86 helsoleges oldat
(OG YI-T-4353/03)

elnevezesu gy6gyszer iisszes gy:irtasi tetelet

a f'orgu l u m b n l kivonom.
Jelen hatarozat ellen a Gytv. 26. § (6) bekezde se szerint kozigazgatasi eljaras kereteben
fell ebbezesnek helye nines. A kozigazg atasi hatosagi eljaras es szolgaltatas szabalyairol sz6l6
2004. evl CXL. tdrv eny (a tovabbiakban: Ket.) 109. § (1) beke zdese szerint a hataro zat
kezhezveteletol sza mitott 30 napon belul, jogszabalyserte sre hiv atkozassal, az OGYEI-nel
eloterjesztett keresettel kerheto annak birosagi fclulvi zsgalata a Fova rosi Kozigazgata si es
Munkaugyi Birosagtol. A birosagi felulvi zsgalat irant e loterjesztett kerelm et a Fovarosi
Kozigazgatasl es Mu nkaugyi Blrosagh oz cfmezve az OGYEI-hez kell benyujtan i.
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I n d o ko las
20 l7.07.27-en a Ma gne B6 belsoleges oldat elnevezesfi gy6gyszerre vonatkoz6an minosegi kifogast
tartalmaz6 bejelente s erkezett az OGY EI-be, miszerint az ampullak szilankosan tornek. A betegekre
nezve a szilankos teres kockazatot rej t, mert a szilankok bekeriilhetnek az oldatba, illetve szetpattanva
serulest okozhatnak. A beje lento szerint a hibat evek ota tapasztalja minden gyartas i tete! eseteben. Az
OGY EI labor atoriumaban elvegzett vizsgalatot kovet oen beerkezett gyartoi kivizsga las helytelen toresi
technikat feltetelezett, ezert egy tobb lepeses toresi e ljarast javasol tak a helyes ampulla toresre
vonatkoz6an, melyet nyilatkozatuk alapjan bevezetnek a betegtaj ekoztatoba is. 20 17.10.26-an ujabb
tetelre erkezett azonos jellegii beje lentes az OGyEI-be. Az OGYE I OMCL laboratoriumaban tovabbi
vizsgalatot vegeztek a toresre vonatkoz6an tobb gyartasi tete l eseten, alkalmazva a gyarto altaijavasolt
toresi eljarast, A szilankosan tort ampullak aranya kb, 30 szazalek volt, ami magas hibaszazaleknak
tekintheto,
Tekintettel arra, hogy a gy6gyszer nem felel meg a forgalomba hozatali engedelyben rogzitett
kovetelrn enyeknek az OGYEI az osszes gya rtasi tetel for galombOl tiirte nii kivonasar6l dontott.
A Gytv. 17. § (3) bekezd ese sze rint:
1 7. § (3) A menny iben a gyogyszereszeti dllamigazgatasi szerv az (1) bekezdesben emlitett bejelentes, a
(2a) bekezdesben foglaltak alapjdn indult eljtirds kapcsdn vagy a tudomdsdra jutott egye b irformdciok
alapjan megdllapitja, hogy egy gyogyszer nem jelel meg a forgalombahozatali engedelye ben rogz itett
kovetelmenyeknek. f elftiggeszti a gyogyszer erintett gyartasi tetelenekforgalmazdstu, elrendeli annak a
forgalombol lorleno klvonasdt, illetve visszahivdsat. Az errol szolo, iizleti titko t nem tartalmazo
hatdrozatot a gyogyszereszeti allamigazgatdsi szerv honlapjdn kozzeteszi. Aforgalombo l valo kivonas,
visszahivds es a forgalmazas felfilggesztesenek rendjet az egeszsegligyerl fe lelds miniszter rendelete
allapitja meg.

A Gytv. 18. § (5) bekezdes c) es d) pontja szerint:
18. § (5) A gyogyszereszeti allamigazga tdsi szerv a gyogyszer forgalmazasat felfiiggesztheti, es

megtilthatja a gyogyszer alkalmazdsdt, ha
c) a tudom dstira j utoll adatok arra utalnak, hogy a gyogyszerrel kapcsolatban [e lmeriilt
kockazatok es a gyogyszertiil vdrhato eldnyok aranya oly modon valtozo tt meg, hogy ketsegesse
valt a biztonsdgos alkalmazhatosag
d) a gyogyszer mennyisegi es miniisegi osszetetele nem Jelel meg a Jorgalomba hozatali
engedelyben meghatarozott kovetelmenyeknek.
Fentiekre tekintettel hataroztarn a rendelkezo reszben foglaltak szerint.
A forgalomb61tortenf kivonas koltsegei a Gytv. 17. § (5) bekezdeseben foglaltak szeri nt a forgalomba
hozatali engedely j ogosultjat terhelik .
Ertesitesi kotelezett segemnek eleget teve ertesitettem a forgalomb 61 tiirten o kivonasr ol a Rend elet 36.
§ (1) bekezdeseben felsoroltakat, valam int a gy6gysze rekkel folytatott nagykereskedelmi es parhuzamos
importtevekenysegrol sz616 53/2 004 . (VI . 2.) ESzCsM r end elet 9. § ( I) bekezdes a) pomjanak ac)
alpontjaban meghatarozott, a gy6gyszer forgalmazasa ban erintett nagykereskedoket.
A felleb bezes lehetoseget a Gytv. 26.§ (6) bekezdese zarja ki, mig a blrosagi feltllvizsgalat lehetoseget
a Ke t. 109. § (I) bekezdese biztosftj a.
Budapest, 20 17. december
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