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HATAROZAT

Az emberi alkalmazasra kerulo gyogyszerekrol es egyeb, a gy6gyszerpiaeot szabalyozo
torvenyek modositasarol sz6l6 2005. evi XCV. tdrveny (a tovabbiakban: Gytv.) 17. §-aban
foglalt felhatalmazas, tovabba az emberi alkalmazasra kerulo gy6gyszerek forgalomba
hozatalarol sz6!6 52/2005. (XI. 18.) EiiM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 36. §-a alapjan,
az Orszagos Gyogyszereszeti es Elclmczes-cgcszscgugyi Intezct (a tovabbiakban: OGYEI)
elott 2018. aprilis 12. napjan, OGYEI119113/2017 ugyszamon a Ca lcium-D-Sandoz
600mg/400 NE pezsgdta bletta (OGYI-T-8951) elnevezesu gy6gyszer (forgalomba hozatali
engedely jogosultja: Sandoz Hungaria Kft., a tovabbiakban: 0 gyfel) minosegi hibajanak
kivizsgalasa irant, hivatalb61 inditott eljarasban az alabbi
hatarozatot
hozom.
A Gytv 18 §. (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az
Calcium-D-Sandoz 600mg/400NE pezsgfi tubletta
(OGYI-T-8951)
elnevezesu gy6gyszer 8010961 es 8010962 szamu gyartasi teteleinek
furga lmazusa nak felfiiggeszteset megsziintetem
es egyebi rant a tovabbi tete lek forgalrnazasanak felfuggeszt eset a kivi zsgalas
Iczarasaig fenntar tom.
Jelen hatarozat ellen a Gytv. 26. § (6) bekezdese szerint kozigazgatasi eljaras kereteben
fellebbezesnek helye nines, azonban a vitatott kozigazgatasi cselekmeny kozlesetol szarnitott
30 napon belul, jogserelemre hivatkozassal, az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz6l6
2016. hi CL. tdrveny (a tovabbiakban: Akr.) 114. § (1) bekezdese alapjan a veglegesse valt
dentes ellen kozigazgatasi per indithat6 a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosag elott,
A keresetlevelet a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaiigyi Birosagnak cimezve, az OGYEI-hez
kell benyujtani,
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In duko la s

A Calcium-D-Sandoz600mgl400NE pezsgiitabletta (OGYI-T-8951) elnevezesfi gyogyszer
adott gyartasi szarmi tetelere vonatkozoan minosegi hiba bejelentes erkezett az OOYE1-be
Ugyfeltcl . A bejelentes szerint a gyogysze r gyartasahoz felhasznalt alapanyag vizsgalata soran
az ICH Q3D iranyelvben eloiranyzott hatarerteket meghalado eredmenyt eszle ltek, mely elteres
barmely mas gyartasi szarnu tetelt is erintheti, Az OOYEl a benyujtott dokumentumok alapjan
az iisszes magyarorszagi forgalomban leva tetel forgalmazasanak felfuggeszteserol dontott,
mig bizonyitast nyer, hogy a forgalomban leva tetelek megfelelnek a VIII. Magyar
Gyogyszerkonyv 5.20. Elemszennyezokre vonatkozo cikkelyebcn foglaltaknak .
Az OOYEl a bejelentes ertekeleset kovetoen a kivizsgalas lezarasaig a rendelkezo reszben
reszletezett gyartasi szamu tetelek forgalmazasanak Ielfuggeszteserdl dontott,
A gyogyszer forgalomba hozatali engedely jogosultja altai a 20 18. rnajus 22-en benyujtott
dokumentumai alapjan a jelenleg magyarorszagi piacon leva tetelek (gyartasi szam : 8010961
es 8010962) megfelelnek a forgalomba hozatali engedelyben rogzitett kovetelrnenyeknek es a
VIII. Magyar Gyogyszerkonyv 5.20. Elemszennyezokre vonatkozo cikkelyeben foglaltaknak.
A gyogyszer ezen hatarozat rendelkezo reszeben meghatarozott ket tetel forgalmazasanak
felfllggesztese a tovabbiakban nem indokolt. Tovabbi tetelek felfuggesztesenek
megszilnteteserol csak a teljes kivizsgalas lezarasa utan dont az OOyEI.
Fentiekre tekintettel hataroztam a rendelkezo reszben foglaltak szerint.
Megallapitom, hogy jelen eljaras soran elja rasi koltseg nem meruit fel.
A fellebbezes lehetoseget a Gytv . 26.§ (6) bekezdese zarja ki, mig a kozigazgatasi per inditasara
vonatkozo lehetoseget az Akr, 114 § (1) bekezdes allapitja meg.
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