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A klasszikus gyógyszerfejlesztés 
stádiumai

• Molekula előállítása

• Preklinikai vizsgálatok

• Humán fázis I – II – III vizsgálatok

• Törzskönyvezési folyamat

• Fázis IV. és posztmarketing vizsgálatok



Klinikai vizsgálatok
• klinikai vizsgálat: bármely, olyan emberen végzett 

orvostudományi kutatásnak minősülő egy vagy több 
vizsgálati helyen végzett vizsgálat, amelynek célja egy 
vagy több vizsgálati készítmény

• a) klinikai, gyógyszertani, illetve farmakodinámiás
hatásainak feltárása, illetve

• b) által kiváltott nemkívánatos gyógyszerhatás 
azonosítása, illetve

• c) felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és 
kiválasztódásának tanulmányozása, a készítmény 
ártalmatlanságának, hatékonyságának, előny/kockázat 
arányának igazolása céljából



Általános elv

„Klinikai vizsgálat csak abban az esetben végezhető, ha: 

a) a vizsgálati alanyok jogai, biztonsága, méltósága és 
jólléte védelemben részesül, és minden egyéb érdekkel 

szemben elsőbbséget élvez; 

továbbá 

b) úgy tervezték meg, hogy megbízható és robosztus 

adatokat szolgáltasson.” 



Klinikai vizsgálatok célja
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Fázis I. vizsgálat

Cél: 

•tolerabilitás (egyszeri, ismételt)

•farmakokinetika/farmakodinámia

•interakciók vizsgálata

Alanyok: általában egészséges önkéntesek

(kivétel: toxikus és biológiai szerek)



Fázis II. vizsgálat

Cél:

•a vizsgálati készítmény terápiás hatásának 
igazolása 

•a dózis-hatás összefüggés megállapítása

•az optimálisnak tartható egyszeri és napi dózis 
meghatározása

•a mellékhatások megfigyelése 

Alanyok: indikációnak megfelelő betegcsoport



Fázis III. vizsgálat

Cél:

a vizsgálati készítmény biztonságos 
alkalmazhatóságának igazolása nagyobb számú 
betegen 

(kontrollált, randomizált vizsgálati elrendezésben 
végzett vizsgálat; törzskönyvezett, hasonló 
indikációban alkalmazott gyógyszerekkel történő 
összehasonlító vizsgálat) 

Alanyok: indikációnak megfelelő betegcsoport



Fázis IV. vizsgálat

A már törzskönyvezett, forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező gyógyszert az elfogadott 
indikációban, az elfogadott dózistartományban, 
az elfogadott alkalmazási előírásnak megfelelően 
felhasználó vizsgálat

Cél: a kockázat/haszon arányának további 
vizsgálata, az adagolás pontosítása, a ritkábban 
előforduló mellékhatások felismerése. 



Beavatkozással nem járó vizsgálatok
• beavatkozással nem járó vizsgálat: amelyben

• a) a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer 
rendelése nem a vizsgálat céljából történik,

• b) a szokásos módon, a forgalomba hozatali engedély 
feltételeinek megfelelően rendelik,

• c) a betegnek egy adott kezelési stratégiába való 
bevonását nem határozzák meg előzetesen egy 
vizsgálati tervben, hanem a gyógyszert az aktuális 
klinikai gyakorlatnak megfelelő módon rendelik és 
annak rendelése világosan elválik a betegnek a 
vizsgálatba való bevonására vonatkozó döntéstől,



Beavatkozással nem járó vizsgálatok 
(BNV)

• d) a betegen a szokásos klinikai gyakorlaton 
túlmenően kiegészítő diagnosztikai vagy 
monitoring eljárást nem alkalmaznak, és

• e) az összegyűjtött adatok elemzésére kizárólag 
epidemiológiai módszereket alkalmaznak



A IV. fázisú klinikai vizsgálat és a BNV összehasonlítása

Vizsgálati szabályok IV. fázisú 
vizsgálat

BNV

Forg. hoz engedéllyel rendelkező gyógyszerrel, az 
alkalmazási előírásban megadott indikációban

igen igen

Speciális körülmények között, új paramétereket 
mérve (randomizálás*, placebo adása)

szabad tilos

A beteg a vizsgálat nélkül nem feltétlenül a 
kérdéses terápiát kapná

szabad tilos

Betegbiztosítás kötelező nem szükséges

Vizsgálók GCP végzettsége kötelező nem szükséges

Vizsgálat monitorozása kötelező nem szükséges

A vizsgálati gyógyszer költségtérítése szponzor beteg/OEP

*



A munkánkat meghatározó 
jogszabályok:

Európai Unió jogszabályai:

- Directive 2001/83/EC az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexe

- Eudralex Volume 10.

Chapter I: Application and Application Form 

- Directive 2001/20/EC

Új szabályozás: Az európai parlament és tanács 
536/2014/EU rendelete



Hazai jogszabályok
Törvények:
- 1997. évi CLIV. (Egészségügyi törvény)
- 2005. évi XCV. (gyógyszer törvény)
Kormányrendelet:
- 235/2009. (X.20.) korm. rendelet a klinikai vizsgálatokról

1. cím orvostudományi kutatás
2. cím gyógyszeres klinikai vizsgálatok
3. cím orvostechnikai eszközzel végzett vizsgálatok

Miniszteri rendelet:
- 35/2005 (VIII. 26.) EüM Rendelet



1997. Évi CLIV. Törvény VIII. fejezet

157. § „Az emberen végzett orvostudományi kutatás a 
továbbiakban: kutatás) célja a betegségek 
kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és 
rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb 
megismerése beleértve olyan beavatkozásokat és 
megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a 
megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, 
illetőleg, amelynek során még nem teljesen ismert és 
kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok, anyagok, 
eszközök, eljárások, módszerek, körülmények, feltételek) 
alkalmaznak.”



Minden vizsgálatra vonatkozó alapelvek

• Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásának 
birtokában kiadott engedély kell

• Hatásosság és biztonságosság vizsgálata –
előny/kockázat becslés

• Tájékoztatás után írásos beleegyező nyilatkozat

• Biztosítás szükséges



Fokozott védelmet ír elő

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott alanyok 
esetén

Állapotos vagy szoptató nők esetén

• a kutatástól várt eredmény közvetlenül szolgálhatja a 
kutatás alanyának egészségét;

• a kutatás nem folytatható hasonló hatékonysággal 
cselekvőképes (nem állapotos vagy szoptatós nőn);



Nem végezhető kutatás

• akik szolgálati, anyagi vagy erkölcsi függőségük 
következtében nincsenek abban a helyzetben, 
hogy szabadon adják beleegyezésüket a 
kutatáshoz.

• fogva tartott és katonai szolgálatot töltő 
személyen



Egyéb humán vizsgálatok
Orvostudományi kutatás

- 235/2009. (X.20.) korm. rendelet a klinikai vizsgálatokról  
1. cím

Minden nem gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel 
végzett beavatkozással járó vizsgálat

- hatóság: NNK etika: TUKEB vagy HRB

Minden beavatkozással nem járó vizsgálat

Gyógyszeres: hatóság: OGYÉI etika: TUKEB

Eszközös: hatóság: OGYÉI etika: TUKEB

Egyéb: hatóság és etika: TUKEB



Egyéb humán vizsgálatok

Orvostechnikai eszközzel végzett vizsgálat

- 235/2009. (X.20.) korm. rendelet a klinikai 
vizsgálatokról  3. cím

hatóság: OGYÉI etika: TUKEB



Minőségbiztosítás GxP

GMP Good Manufacturing Practice

a gyógyszergyártás követelményei

GLP Good Laboratory Practice
A nonklinikai vizsgálatokat végző laboratóriumokra 
vonatkozik

GCP Good Clinical Practice
A klinikai gyógyszervizsgálatok végzésének 
irányelve 



GCP tartalma

• Alapelve: a vizsgált személy jogai, biztonsága 
és jóléte előnyben részesül a tudomány és a 
társadalom érdekeivel szemben 

• A független etikai bizottságok szerepe

• Vizsgálatvezetőkre vonatkozó szabályok

• Megbízókra vonatkozó előírások

• A vizsgálati terv és módosításai

• A vizsgálók kézikönyve



A Gyógyszerészeti hatóság feladatai:
- Klinikai vizsgálatok engedélyezése
- Vizsgálatok nyomon követése 

- módosítások  
- felfüggesztés

- Gyógyszerbiztonsági értékelés 
- Éves jelentések (DSUR)
- Magyarországi SUSAR jelentések

- Vizsgálatok ellenőrzése
- Klinikai vizsgálatok adatbázisainak töltése 
- Tanácsadás „scientific advice”



Etikai bizottságok

Központi:

Egészségügyi Tudományos Tanács

-TUKEB (Tudományos és Kutatásetikai Bizottság)

- KFEB (Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság)

- HRB (Humán Reprodukciós Bizottság)

Regionális: monocentrikus vizsgálatnál

Helyi nem engedélyez – követi a vizsgálatot  



Etikai bizottságok összetétele

Feladata: „a vizsgált személyek jogait, biztonságát 
és jólétét megvédje. Különleges figyelmet kell 
fordítani azokra a vizsgálatokra, amelyekben 
sebezhető személyek vehetnek részt.”



Helsiki declaráció – etikai kódex

l964-ben adta ki a WMA (World Medical Association)

Humán vizsgálatok normáit foglalja össze

Az önkéntes alapon történő részvételt mondja ki, továbbá 
azt, hogy a résztvevők érdeke megelőzi a társadalom 
érdekét. 

2002 az Európa Tanács ovideoi egyezménye

kimondja az emberi lény elsőbbségét, továbbá a szabad, 
tájékozottságon alapuló beleegyezést.



Vizsgálati kérelmek engedélyezése jelenleg

Kérelmező

OGYÉI ETT-
KFEB

NNK

Engedélyezési 
kérelem

Határozat

Szakhatósági 
állásfoglalás

Szakhatósági 
állásfoglalás

ionizáló sugárzók



Vizsgálati kérelmek engedélyezése
Eljárás ideje: 75 nap

Validálás (5 napon belül)
• 1 példány etikai értékeléséhez
• 1 példány hatósági értékeléshez

- preklinikai-klinikai értékelés
- gyógyszerminőségi értékelés



23 § (3) Az engedélyező megvizsgálja:

a) préklinikai vizsgálatok megtörténtét és 
megfelelőségét,
b) a vizsgálati készítménnyel a kérelem benyújtásáig 
végzett klinikai vizsgálatokat,
c) a tervezett vizsgálat szakmai indokoltságát, továbbá 
a vizsgálati módszerek alkalmasságát a vizsgálati terv 
célkitűzéseiben foglaltak megválaszolására,
d) a vizsgálati terv szakmai követelményeknek való 
megfelelőségét,
e) a várható kockázatot és a várható terápiás előnyt,
f) a vizsgálati készítmény gyógyszerminőségi 
szempontból emberen történő alkalmazhatóságát,
g) a külön jogszabály szerinti felelősségbiztosítás 
megfelelőségét.



Tartalmi értékelés

Investigator’s brochure (vizsgálói kézikönyv)
Minden addig elvégzett vizsgálat eredményét 

tartalmazza

– Preklinikai vizsgálatok
a) préklinikai vizsgálatok megtörténtét és 

megfelelőségét
– Klinikai vizsgálatok
b) a vizsgálati készítménnyel a kérelem 

benyújtásáig végzett klinikai vizsgálatokat



Preklinikai vizsgálatok

Hatás igazolása in vitro és in vivo

Dózis/plazmakoncentráció/hatás 
összefüggésének vizsgálata

Gyógyszerbiztonsági vizsgálatok

(hogyan befolyásolja más életfontosságú 
szerv működését)



Preklinikai vizsgálatok

Problémák:
nem relevánsak a modellek

betegség állatkísérletes modellezése

biológiai készítmények



Preklinikai vizsgálatok

Toxikológiai vizsgálatok

egyszeri adagolású vizsgálatok

krónikus adagolású vizsgálatok

reprodukciós toxikológiai vizsgálatok

karcinogenitási vizsgálatok

mutagenitási vizsgálatok



Az elvégzett preklinikai vizsgálatok 
indokolják a humán vizsgálatok 
megkezdését, nem várható új adat a 
farmakológiai vizsgálatokból

(legalább olyan hosszú a krónikus 
toxikológiai vizsgálatot végeztek, mint a 
tervezett klinikai vizsgálat)



Klinikai vizsgálatok

tolerabilitás
kinetika
interakciók
befejezett klinikai vizsgálatok hatásossága és 

biztonsága
- dóziskereső vizsgálatok (fázis II)
- megerősítő vizsgálatok (fázis III)

Risk/benefit értékelés



• RSI: ’Reference Safety Information’ 

• IB meghatározott különálló fejezete

Nemkívánatos események (AE) felsorolása, 
súlyosság, reakció természete, „várt”/”nem várt” 
jelleg, gyakoriság esetleg indikáció szerinti 
előfordulás alapján

(SmPC 4.8 pontnak felel meg)



Tartalmi értékelés

Protokoll (vizsgálati terv)
• c) a tervezett vizsgálat szakmai indokoltságát, továbbá a 

vizsgálati módszerek alkalmasságát a vizsgálati terv 
célkitűzéseiben foglaltak megválaszolására,

• d) a vizsgálati terv szakmai követelményeknek való 
megfelelőségét,

• e) a várható kockázatot és a várható terápiás előnyt,



Protokoll (vizsgálati terv)
Vizsgálat részletes leírása:

háttérinformációk

célja

beválasztási, kizárási kritériumok

vizsgálat felépítése, vizitek

adagolás, együtt adható szerek

kiesés kritériumai, rescue szerek

hatásosság, gyógyszerbiztonság kritériumai

statisztikai elemzés módszere



Protokoll (vizsgálati terv)

Design:

- randomizált

- kontrollált

placebó kontrollos

aktív kontrollos

- egyszeri-vak

- kettős-vak

- nyilt



Tartalmi értékelés

Protokoll
• EMA útmutatók a vizsgálat tervezéséhez 

• Terápiás irányelvek figyelembevétele 

• Beválasztási-kizárási kritériumok

• Hatásosság és biztonságosság paraméterei

• Kiesés kritériumai

• Resque kezelés

• Invazív vizsgálatok

PEDCO által elfogadott PIP 



Paediatric Investigation Plan

2007 óta gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
benyújtása kötelező

Cél: a gyermekek számára is elérhető 
gyógyszerek számának növelése

Paediatric Committee (PEDCO): EMA 
értékelő bizottsága



Tartalmi értékelés

IMPD (a vizsgálati készítmény dossziéja)

f) a vizsgálati készítmény gyógyszerminőségi szempontból 
emberen történő alkalmazhatóságát,

• hatóanyag minősége

• segédanyagok minősége

• vizsgálati készítmény minősége

• vizsgálati készítmény eltarthatósága

• gyártási folyamat (GMP)



Speciális szempontok:

• Formuláció – gyerekek számára 
használható legyen (pl. tabletta méret, 
speciális inhalációs eszköz)

• Segédanyagok használata (szinező
szerek elkerülése, édesítő anyagok)

EMA útmutatók 



Biztosítás

g) a külön jogszabály szerinti 
felelősségbiztosítás megfelelőségét.

•érvényesség, 

•területi hatály, 

•összeg



Etikai értékelés szempontjai

a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos 
megalapozottsága, indokoltsága,

b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének 
megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a 
kutatás várható eredményének arányossága,

k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának 
indokoltsága,

d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem 
promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos 
tartalmának megfelelősége,



Vizsgálóhelyek

c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai 
alkalmassága, az egyéb személyi feltételek 
megfelelősége,

e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek 
megfelelősége,

A feltételeket jogszabály írja le a klinikai 
fázisoknak megfelelően

I. Fázisú vizsgálatok csak minősített 
vizsgálóhelyen



Beteg kezébe kerülő anyagok

f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási 
eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,
•Jogszabályok szerinti forma

•Érthető nyelvezet

•Korrekt tájékoztatás

– Mi történik a vizsgálatban

– Kockázatok

– Biztosítás

– adatvédelem



betegek védelme

g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes 
személyek bevonásával végzett kutatás 
indokoltsága és feltételeinek megléte,

•gyerekek, 

•gondnokság alatt állók



adatkezelés

l) a vizsgálati alanyok személyes adatai 
kezelésének módja, azok megismerésére 
jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-
etikai követelményeinek.

beteg adata hogyan kerül továbbításra a szponzor 
felé 

Betegtájékoztatóban le kell írni az adatkezelést

Új: GDPR 2018. május 25-től



Toborzás

j) a toborzás szükségességének indokolása, a 
vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a 
felhívás tervezett szövegének megfelelősége és 
helye,

Nyomtatott sajtóban vagy honlapon

Nem lehet reklámcélú

Ki toborozhat? Egészségügyi szolgáltató, szakmai 
vagy betegszervezet, szponzor. 



Kaphat-e a beteg pénzt?

Terápiás vizsgálatban: csak igazolt 
jövedelem kiesés, utazási költség adható

A nem-terápiás célú farmakokinetikai vagy 
interakciós, az I. fázisú, valamint 
bioegyenértékűségi vizsgálat estén díj 
fizethető



Vizsgálati kérelmek engedélyezése

Az értékelés OGYÉI, ETT-KFEB párhuzamos
- ha kérdés merül fel, levél a kérelmezőnek

Etikai ülésen megtárgyalják a vizsgálatokat (három 
hetente)

ETT-KFEB szakhatósági állásfoglalását 
megkapjuk

- hatósági és etikai (szakhatósági) vélemény 
pozitív - engedély

- hatósági és/vagy etikai vélemény negatív –
elutasítás



További dokumentációt igénylő 
vizsgálatok

Vizsgálatban kábítószert vagy pszichotróp anyagot 
használnak

- Eseti kutatási engedély kiadása is szükséges 
(pontosan hol és mennyi anyagot fognak tárolni, 
felhasználni)



Vizsgálatban genetikailag módosított 
organizmus a vizsgálati készítmény
Géntechnológiai hatóság az OGYÉI

1998. Évi XXVII törvény géntechnológiai tevékenységről 
alapján külön engedély szükséges 

- Párhuzamosan engedélyt kell kérni – nem forgalomba 
hozatali célú kibocsátásra („deliberate use”)

elsősorban a környezetre való károsító hatást vizsgálják

( Forgalomban lévő GMO gyógyszer: Imligyc)



Ionizáló sugárzók vizsgálata

Az NNK szakhatóság és az engedélyezési 
eljárásokban sugárvédelmi szempontból értékel

Például: a vizsgálati szer terápiás vagy 
diagnosztikai célból fejlesztett  radiofarmakon, 
illetve olyan izotóppal jelzett vizsgálati 
készítmény, mely alkalmazásának célja a szer 
farmakokinetikai és/vagy farmakodinámiás
hatásának vizsgálata.



Benyújtott vizsgálatok 2010-2018
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Elutasítások okai

- Risk/benefit arány kedvezőtlen
- Tudományos megalapozottság hiánya
- Terápiás ajánlás / hazai gyakorlat
- Nem megfelelő gyógyszerminőség
- Szponzor a kért feltételeket nem teljesítette



Ki lehet kérelmező?

Kereskedelmi vizsgálatok:
Gyógyszergyártó vagy meghatalmazottja 

(EU területén kell hogy megbízott legyen) 

Nem-kereskedelmi vizsgálat:
Bárki: orvos, betegszervezet, egyetem, Eü
intézmény



Nem-kereskedelmi vizsgálatok

Nincs eljárási díj – benyújtó levélben  
kérelmezni kell

Vizsgáló nem kap díjazást – nem kell 
költségmegosztás

Szükséges annak megjelölése, hogy a 
vizsgálati szert ki finanszírozza

Vizsgálat megalapozottságának leírása



Leggyakoribb problémák

Vizsgálati készítmény – nincs 
forgalombahozatali engedélye

Betegtájékoztató – hazai jogszabályokra 
való hivatkozás

Ha nincs vizsgálat-specifikus biztosítás, a 
vizsgálóhely biztosítása kell, mely 
vonatkozik vizsgálat végzésére is



Módosítások

Lényeges módosítások – Módosító határozat

- protokoll

- Investigator’s Brochure

- Investigational Medicinal Product Dossier

- betegtájékoztató

- új vizsgálóhely/változás



Módosítások

Nem lényeges módosítások – tudomásul vétel

- Protokoll adminisztratív módosítása

- Investigator’s Brochure (ha nincs lényeges változás)

- Betegszám változás

- Biztosítás

- Beteganyagok (kérdőív, betegnapló, betegkártya)

- Dear Investigator Letter



Jelentési kötelezettség  

Vizsgálat megkezdése (beválasztás megkezdését is)

Vizsgálat befejezése – „End of trial” formanyomtatványon

- ETT-KFEB értesítése

- EudraCT rendszerbe is bekerül 

Biztonsági jelentések:

DSUR (Development safety updated report)

SUSAR (feltételezett, nem várt, súlyos mellékhatás)

Összefoglaló jelentés (nyilvános adatbázisba kell feltölteni)



Gyógyszerbiztonsági fogalmak

Adverse event: gyógyszerrel kezelt vizsgálati alany 
egészségi állapotában bekövetkező minden olyan 
kedvezőtlen esemény, nem áll szükségszerűen oki 
összefüggésben az alkalmazott kezeléssel

Adverse reaction „mellékhatás”: ok-okozati összefüggés 
van, bármilyen adagban beadott vizsgálati készítmény 
alkalmazásából következő káros hatás, téves alkalmazás, 
abúzus, protokoll deviáció



SAE Serious adverse event’ „súlyos nemkívánatos 
esemény”

minden olyan kedvezőtlen hatás, amely függetlenül a 
beadott mennyiségtől 

- kórházi kezelést tesz szükségessé, vagy a folyamatban 
lévő kórházi ellátás meghosszabbítását vonja maga után;

- maradandó vagy jelentős egészségkárosodáshoz, vagy 
fogyatékossághoz vezet; 

- veleszületett rendellenességet, vagy születési hibát 
eredményez; 

- veszélyezteti az életet; 

- halállal végződik.



SAR: ‘Serious adverse reaction’

- Súlyos

- ok-okozati összefüggés van

SUSAR: ’suspected unexpected serious adverse
reaction’„nem várt, súlyos mellékhatás”:

olyan súlyos mellékhatás, amelynek jellege, komolysága 
(intenzitása), vagy kimenetele (új!) nem felel meg a 
referencia biztonságossági információkban foglaltaknak.



Jelentési kötelezettségek 

Vizsgálatvezető SAE-t a szponzornak jelenti 

24 órán belül 

Szponzor a SUSAR- t jelenti a hatóságnak és az 
etikai bizottságnak az EudraVigilance adatbázison 
keresztül 7/15 nap (csak a magyarországi esetet) 



DSUR 

Development Safety Updated Report

• Háttérinformációk a fejlesztésről: vizsgálatok, 
fázis, indikáció stb.

• Biztonságossági összefoglaló

• Egyéb: jelentős hatósági kérések, intézkedések, 
hatásossági problémák, gyógyszerminőségi 
jelentős változások

• SAE összesített táblázatok fejlesztés elejétől 

• SAR LL a periódusra



Monitoring

„A klinikai vizsgálat menetének követése és 
annak biztosítása, hogy a vizsgálat végzése, 
dokumentálása és jelentése a vizsgálati 
terv, a szabványos műveleti elíratok, a 
Helyes Klinikai Gyakorlat és a vonatkozó 
hatósági előírások szerint történik.”



Új, rizikó alapú szemlélet

„A megbízó a monitorozás mértékét és jellegét a klinikai 
vizsgálat valamennyi jellemzőjét figyelembe vevő 
értékelés alapján határozza meg, beleértve az 
alábbiakat:

a) a klinikai vizsgálat kismértékű beavatkozással járó 
klinikai vizsgálat-e vagy sem;

b) a klinikai vizsgálat célja és módszertana; és

c) a beavatkozás eltérésének mértéke a standard klinikai 
gyakorlattól.



Inspekció

OGYÉI ellenőrzést végezhet

Cél: a GCP szabályok betartásának 
ellenőrzés: szponzornál

vizsgálóhelyeken



Felfüggesztések

Vizsgálati engedély felfüggesztése

- kérelmező

- Hatóság (OGYÉI)

- Etikai bizottság



Adatbázisok

EudraCT rendszer

európai hatóságok használják

alapja a Clinical Trial Register-nek

• Engedélyezett felnőtt vizsgálatok: fázis 
I. kivételével (hatóság és etika is pozitív)

• Gyermek vizsgálatok (összes)

(hatóság pozitív, etika mindegy)



Klinikai vizsgálatok nyilvántartása

https://www.ogyei.gov.hu/listak/ -
Engedélyezett klinikai vizsgálatok 
Magyarországon című lista a magyar 
gyógyszerhatóság által engedélyezett és 
magyarországi vizsgálóhelyeken futó klinikai 
vizsgálatok adatait tartalmazza.



Új reguláció

• A cél a klinikai vizsgálatok engedélyezési 
folyamatának megkönnyítése 

• A vizsgálati kérelmek szakmai értékelése a 
különböző országokban egy időben, 
koordináltan zajlik, egységes szakmai 
vélemény

• Határidő tartás fontos - hallgatólagos 
beleegyezés bevezetése

• Benyújtás közös portálon keresztül



Reguláció-változások

Minden vizsgálat EU portálon

Engedélyezési eljárás folyamata

Döntések tagállamok között harmonizáltak

Transzparencia erősítése:

- Eredmények nyilvánosak

- Betegbevonási kezdetét és végét is be kell 
jelenteni



Tagállami hatáskörök

Értékelésben résztvevő testület(ek) bevonása

Etikai bizottságok részvételének szabályozása

Nyelvi követelmények megállapítása

Kiegészítő intézkedések (katonák, szabadságtól 
megfosztottak stb)

Értékelési díj meghatározása

Nem-kereskedelmi vizsgálatok kedvezményei

Jogorvoslati eljárás
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Köszönöm a figyelmet!


