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HATAROZAT

Az emberi alkalmazasra kerulo gyogyszerekrol es egyeb, a gy6gyszerpiaeot szabalyozo
torvenyek modositasarol sz616 2005. evi XCV. torveny (a tovabbiakban: Gytv.) 17. §-aban
foglalt felhatalmazas, tovabba az emberi alkalmazasra keriil6 gy6gyszerek forgalomba
hozatalarol sz6l6 52/2005. (Xl. 18.) EiiM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 36. § alapjan,
az Orszagos Gyogyszereszeti es Elelmezes-egeszsegugyi Intezet (a tovabbiakban: OGYEI)
elott 2017. november 22. napjan, OGYEI/6893012017 tigyszamon a Phlogosol kiilsiileges
oldat (OGYI-T-3405) elnevezesu gy6gyszer (forgalomba hozatali engedely jogosultja:
PannonPhanna Kft., a tovabbiakban: Ugyfel) minosegi hibajanak kivizsgalasa irant, hivatalb61
inditott eljarasban az alabbi

hatarozato t
hozorn .
A Gytv 17 §. (3) bekezdeseben foglaltak alapjan a
Phlogosol kiilsiileges oldat
(OGYI-T-3405/01)

elnevezesu gy6gyszer28530216,28540216, 29060616,29070616,29080616,29380916,
29390916,29400916,29410916,29420916,29871116,29881116,29891116,29901116,29911116

szamu gyartasi teteleit

a forgalomb61 kivonom .
Jelen hatarozat ellen a Gytv. 26. § (6) bekezdese szerint kozigazgatasi eljaras kereteben
fellebbezesnek helye nines. A koziga zgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas szabalyairol sz6l6
2004. evi CXL. tdrveny (a tovabbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdese szerint a hatarozat
kezhczvcteletol szamitott 30 napon beltll, jogszabalysertcsrc hivatkozassal, az OGYEI-nel
eloterjesztett keresettel kerheto annak blrosagi felulvi zsgalata a Fovarosi Kozigazgatasi es
Munkaugyi Birosagtol. A blrosagi felulvizsgalat irant el6terjesztett kerelmet a Fovarosi
Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosaghoz cimezve az OGYEl-hez kell benyujtani,
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I nd nk olas

Fentieket figye lembe veve, tekintettel arra, hogy a kivont gyogyszerekbe beepitett hatoanyagok
GMP megfelelosege nem igazolt, ilyen medon a kesztermek gyogyszer gyartasi teteleinek
minosege nem igazo lhato, az OGYEI a rendelkezo reszben neve zett gyartasi tete lek
for galombOl tlirteno klvon asa rol dontott,
A Gytv. 17. § (3) bekezdese szeri nt:
1 7. § (3) Amennyiben a gyogyszereszeti allamigazgatdsi szerv az (1) bekezdesben emlltett

bejelentes, a (2a) bekezdesben fag laltak alapjdn indult eljdras kapcsan vagy a tudomdsara
jutall egyeb informaciok alapjan megallapitja, hagy egy gyogyszer nem fe lel meg a
fargalamba hazatali engedelyeben rogzitett kovetelmenyeknek, felfiiggeszti a gyogyszer erintett
gyartdsi tetelenek forgalmazdsdt, elrendeli annak a forgalo mbol torteno kivonasdt, illetve
visszahivasat. Az errol szolo, uzleti titkat nem tartalmazo hatdrozatot a gyogyszereszeti
dllamigazgatasi szerv honlapjdn kozzeteszi. A forgalombol valo kivonds, visszahivds es a
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forgalmazds fe lfuggesztesenek rendjet az egeszsegiigyert fe lelos miniszter rendelete allapitja
meg.

Fentiekre tekintettel hataroztam a rendelkezo reszben foglaltak szerint.
A forgalomb61 tiirteno kivonas koltsegei a Gytv. 17. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a
forgalomba hozatali engedely jogosultjat terhelik.
Ertesites i kotelezettsegemnek eleget teve ertesitettem a forgalomb 61 torteno kivonasrol a
Rendelet 36. § (1) bekezdeseben felsoroltakat, valamint a gy6gyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi es parhuzarnos importtevekenysegrol sz616 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM
rendelet 9. § (1) bekezdes a) pontjanak ac) alpontjaban meghatarozott, a gy6gyszer
forgalmazasaban erintett nagykereskedoket,
A fellebbezes lehetoseget a Gytv. 26.§ (6) bekezdese zarja ki, mig a birosag i felulvizsgalat
lehetoseget a Ket. 109. § (1) bekezdese biztositja.

Budapest, 2017. december ,~~".
Tisztelettel :
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