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Európai gyógyszerengedélyezési rendszer

• Egységes tudományos 

vélemény

• Erőforrások, szakértelem 

optimális felhasználása

• Egységes gyógyszerinformáció 

(betegeknek, szakembereknek)

Minden EU tagállamban +EGT (IS, NO) érvényes forgalomba hozatali engedély
Szakmai értékelés EMA/CHMP-ben (ügynökségi működés)
Engedélyt az EC bocsátja ki (hatósági jogkörök)
Nem biztos, hogy minden EGT tagállamban forgalmazza a cég

Centralizált 
engedélyezés

• Még nincsen forgalomban 

• Egy adott tagállami körben kap engedélyt

• Szakmai értékelés tagállamok NCA körében

• Engedélyt NCA adja ki

DCP/decentralizált 
engedélyezés

• Engedély egy adott országban (pl. Mo.) 

• NCA /Nemzeti kompetens hatóság bocsátja ki az engedélyt (pl. OGYÉI)

• Adott országban forgalmazzák is

• Ha legalább 3 éve nincs a piacon, törlése megfontolandó

Nemzeti 
engedélyezés

• Már engedélyezett egyik v. több EU tagállamban

• Engedély kiterjesztése egy adott tagállami körben

• Szakmai értékelés tagállamok NCA körében

• Engedélyt NCA adja ki

• Ezekben a tagállamokban forgalmazzák is

MRP/Kölcsönös 
elismerési eljárás



Milyen gyógyszert kell és lehet benyújtani centralizált eljárás keretében?

Opcionális 

• Egyéb új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer 

• Jelentős terápiás, tudományos vagy technikai 

innováció

• Engedélyezése közegészségügyi jelentőséggel bír

• Centralizált engedéllyel rendelkező készítmény 

generikuma

Kötelezően centralizált eljárásban benyújtandó minden új 
hatóanyagú humán gyógyszer, amely alábbiak kezelésére szánt:

• HIV 

• Tumor 

• Diabetes 

• Neurodegeneratív betegségek 

• Autoimmun vagy egyéb immunológiai megbetegedés 

• Antivirális

Vagy 

• Biotechnológiai előállítású 

• ATMP (fejlett terápiás készítmény)

• „Orphan” minősítést kapott gyógyszer 

Tudományos vélemény: EMA CHMP / Committee of Human Medicinal
Products
Döntés: EC /European Commission



Milyen adatok alapján?

DIRECTIVE 2001/83/EC

• Teljes / Art 8(3)

• Generikus / Article 10(1)

• Biológiailag hasonló / Article 10(4)

• Jól megalapozott használat / Article
10a 

• Stb…



Szakterületenkénti értékelés
• Gyógyszerminőség (Quality Assessment Report)

• Nem-klinikai adatok (Non-clinical Assessment
Report)

• farmakológia

• farmakokinetika

• Toxikológia

• Klinikai adatok (Clinical Assessment Report)

• Klinikai farmakológia: humán farmakokinetika, 
humán farmakodinámia

• Klinikai hatékonyság

• Klinikai biztonságosság

• Farmakovigilancia, kockázatkezelés

Overview and LoQ

HASZON-KOCKÁZAT ARÁNY

Kísérőiratok 

Kockázatkezelési terv

Engedélyezés utáni vizsgálatok –

PASS

PAES



Értékelés kimenete- -> fontos dokumentumok
dokumentum Mit tartalmaz? Hol található?

EPAR-Európai értékelői jelentés Vizsgálati adatok ismertetése, interpretációja, 
következtetés, vélemény:
• előállítás
• nemklinika (pre-…)
• klinika
kockázatkezelés
feltételek, kötelezettségek

https://www.ema.europa.eu/en/medicin
es

Kísérőiratok: 
ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS
betegtájékoztató
…

A hatóanyag és a termék összefoglaló leírása: 
indikáció, 
• adagolás, 
• ellenjavallatok, 
• figyelmeztetések, 
• interakciók, terhesség/szoptatás, 
• vezetés,
• nemkívánatos események, 
• túladagolás, 
• farmakológiai jellemzők, gyógyszerészeti 

jellemzők, adminisztratív adatok

https://www.ema.europa.eu/en/medicin
es
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

https://www.ema.europa.eu/en/medicines
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis


Generikus gyógyszer

• Korlátozott adathalmaz: 
• quality igen

• preklinika, klinikai vizsgálatok: nem

• amennyiben teljesülnek:
• T=R ,  készítmény minőségi és mennyiségi hatóanyag- összetétele 

• T=R, bioegyenértékűség (PK)

• p.os vizes old., parenteralis, BCS I, III - - -> ettől el lehet tekinteni (ld. EMA guideline)

• hatóanyag különböző sói, észterei, éterei, izomerjei vagy azok keveréke, komplexei 
vagy származékai:

• ugyanaz, ha nem különböznek jelentős mértékben hatékonyságban és/vagy biztonságosságban 
(-- ->igazolnia kell)

Bioegyenértékűség
legegyszerűbb eset, egyszeres dózis: 
AUC(0-t), Cmax, de specifikumok!



Helyettesíthetőségi lista

• OGYÉI által bioegyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített 

• hatóanyag szerint 

• kicserélhetőség csak azonos indikációkban 

• parenterális készítmények nincsenek a listán  

• törzskönyvezett galenikumok (FoNo VII. és Ph.Hg.VII. előiratai alapján gyártott 

készítmények) gyártótól függetlenül egymással, illetve az azonos hatóanyag összetételű, a 

gyógyszertárban magisztrálisan elkészített gyógyszerrel helyettesíthetők

• por gyógyszerforma helyett az azonos előirattal készült tabletta is kiadható

• https://www.ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak 3. Helyettesíthetőségi lista

https://www.ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak


Biohasonló gyógyszer
• Korlátozott adathalmaz

• EU-ban engedélyezett 
biológiai gyógyszerhez 
nagymértékben hasonló

• Fizikai-kémiai jellemzők és biológiai 
hatás tekintetében

• Természetes variabilitás és 
komplexitás→ kis eltérések

• Kis különbségek→és klinikai 
hatékonyság ill. biztonságosság 
(immunogenitás is!) tekintetében 
nem lehet releváns

• Nem vizsgált indikációk: 
extrapoláció

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/biosimilar-medicines-marketing-authorisation

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/biosimilar-medicines-marketing-authorisation


Biohasonló gyógyszer

• Helyettesíthetőség, OGYÉI álláspont: 
• kezelőorvosi szint, betegbeleegyezés, orvosi felügyelet

• Referens->biohasonló

• Biohasonló->referens

• Biohasonló->biohasonló nem javasolt

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/biohasonlo_allasfoglalas_20180212_Final_jav1_20180301.pdf

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/biohasonlo_allasfoglalas_20180212_Final_jav1_20180301.pdf


Centralizáltan engedélyezett biohasonlók, 
2019. Q4
• Adalimumab

• Bevacizumab

• Enoxiparin-Natrium

• Epoetin alpha

• Epoetin zeta

• Etanercept

• Filgastrim

• Follitropin alpha

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-
36/ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar/search_api_aggregation_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar

• Infliximab

• Insulin glargin

• Insulin lispo

• Pegfilgastrim

• Rituximab

• Somatropin

• Teriparid

• Trastuzumab

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-36/ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar/search_api_aggregation_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar


Gyógyszerhez való hozzájutás speciális esetei

1. Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

2. Indikáción túli gyógyszerrendelés 

3. Egyedi gyógyszerigénylés



Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

• Mikor?

• legalább fázis 2-t lefolytattak vagy folyamatban van Magyarországon vagy más olyan országban, ahol a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó szabályozás egyenértékű

• Vagy engedélyezés folyamatban van a fenti országokban

• életet veszélyeztető vagy maradandó károsodást okozó betegség, más, engedélyezett szerrel nem lehetséges a 
kezelés , vagy klinikai vizsgálatba nem vonható be (indokolni kell)

• beteg és a gyártó is beleegyezik

• Hogyan?

• Kérelem OGYÉI-nak→határozat (21 / 3 nap)

• Ki finanszírozza?

• Gyártó térítésmentesen biztosítja

• Jóváhagyott szerek listája: 
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Compassionate_use_2019_09_09.pdf

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Compassionate_use_2019_09_09.pdf


Indikáción túli gyógyszeralkalmazás
• „off-label” alkalmazás:alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban, 

alkalmazási módban, adagolásban

• Nem lehet ellenjavallatban

• Indikáció indokoltsága:

• a klinikai vizsgálatokról szóló közlemények

• a gyógyszerrel történt kezeléssel kapcsolatos irodalom

• a hazai, illetve nemzetközi ajánlások

• Hogyan?

• Kérelem OGYÉI-nak→határozat ( 3 / 8 nap)

• Ki finanszírozza?

• egyedi méltányosság  (NEAK), orvos vagy beteg (ambuláns) 
kezdeményezi

• https://www.ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak 6. Indikáción túli 
gyógyszerrendelés-kérelmek nyilvántartása

mellőzhető, ha szerepel  besorolt/kihirdetett 
protokollban

vagy 
ua. gyógyszer ua. javallatra kapott off-label

engedélyt

https://www.ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak--


Egyedi gyógyszerigénylés

• Mikor?

• Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik vagy 

• rendelkezik, de átmenetileg nem elérhető

• kizárólag az alkalmazási előírásban megadott javallatokra és körülmények között lehet 
alkalmazni

• EGT-ből és EGT-n kívülről is behozható

• Hogyan?

• Kezelőorvos kezdeményezi OGYÉI-nál—> OGYÉI nyilatkozatot vagy engedélyt  ad ki (8/3 nap)

• Indokolás, kórrajz

• Ki finanszírozza?

• egyedi méltányosság  (NEAK), orvos vagy beteg (ambuláns) kezdeményezi



Ritka betegségek gyógyszere minősítés

1. akadály

minősítés / orphan designation

2. akadály

minősítés fenntartása

Engedélyezési beadás előtt

-nemklinikai adatok vagy

-előzetes klinikai vizsgálati adatok vagy

-szakirodalom

Engedélyezési eljárás alatt

-a teljes, engedélyezéskor rendelkezésre 

álló adatcsomag alapján

Értékelés: EMA COMP / 
Committee of Orphan
Medicinal Products



Ritka betegségek gyógyszere minősítés

Kritériumok
• ritkaság (prevalencia) / befektetés megtérülése 

< 5 in 10,000 eu-ban

• az állapot súlyossága: életet veszélyeztető vagy 
hosszú távon maradandó egészségkárosodással 
járó

• orvosi / biológiai plauzabilitás

• jelentős klinikai előny, kielégítő kezelési opció 
megléte esetén 

✓ jobb hatékonyság és/vagy biztonságosság  

• vagy

✓ betegellátáshoz való jelentős hozzájárulás 
(pl. jobb compliance, kedvezőbb adagolás)

ösztönzők
• díjcsökkentés

• Engedélyezés, inspekció, tudományos 
tanácsadás, protocol assistance

• Hosszabb piaci kizárólagosság

10 év (8 helyett)

+2 év, ha kész pediátriai vizsg.

• Központi és gyorsabb engedélyezési eljárások



Fejlett terápiás készítmények

• Génterápia

• Szomatikus sejt terápia
• Manipulált sejtek

• Biológiai jellemzőiket megváltoztatták

• Nem az eredeti funkciójukat látják el

• Hatásukat farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus úton érik el

• Kezelés, prevenció vagy diagnózis céllal

• Szöveti sebészeti terápia
• Módosított sejtek vagy szövet

• Károsodott humán szövetet pótol, regenerál vagy kijavít

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/advanced-
therapies-marketing-authorisation

Értékelés: EMA CAT / Committee for
Advanced Therapies - - > EMA CHMP

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/advanced-therapies-marketing-authorisation


Fejlett terápiás készítmények

• Ösztönzők: 
• Tudományos tanácsadás

• Korai regulátoros kontakt

• Díjcsökkentések

• Központi és gyorsított engedélyezés

• Néhány EU-engedélyezett készítmény, ezek közül néhány példa. 
• Holoclar (cornea epithel őss.-cornea égési sérülés), Alofisel (darvastrocel, 

mesench. őss.-Crohn, analis fistula), Kymriah (CAR-T, bizonyos lymphomák), 
Zalmoxis (HSV-timidin-kináz , donor T-s, immunrekonstitúció, 
haploindentikus-HSCT esetén) stb.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/advanced-
therapies-marketing-authorisation

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/advanced-therapies-marketing-authorisation


backup



Egyéb szakterületek? 

• CHMP munkacsoportjaival:
• Gyógyszerminőség tárgyában:

• QWP, ha kismolekula

• BWP, ha biotech készítmény

• BSWP: biostatisztika

• Terápiás területek szerint, pl. OncWP, IDWP, 

• EMA társbizottságokkal: PRAC, CAT, COMP, PDCO

• ad-hoc szakértői csoportokkal

• Betegekkel, betegszervezeti képviselőkkel, orvos-
csoportokkal



Hogyan zajlik?
Új engedélyezési eljárás, alapeset

Döntéshozatali időszak, EC 
engedély

Összes tagállamban (+EGT) érvényes
Kötő erejű döntésbe foglalt
Közösségi Regiszterbe felvétel

Tudományos értékelés (210 nap)
Gyógyszerminőség
Biztonságosság (preklinika és klinika)
Hatékonyság

Benyújtás előtti időszak (6-7 hónap)
Beadvány előrejelzése
Követelmények egyeztetése
Rapporetur-ök kijelölése
Pre-submission meeting



Nem „alapesetek”

• PRIME / Priority Medicines

• Gyorsított eljárás / accelerated approval

• Különleges forgalomba hozatali engedélyek:
• Feltételes / conditional marketing authorisation

• Kivételes / exceptional circumstances



PRIME
Cél:

• jelentős közegészségügyi előny, jelentős terápiás innováció

• A beteghez minél korábban eljuthasson

Kritériumok:

• Kielégítetlen orvosi igény

• Vagy jelentős terápiás előny

• Korai fejlesztési adatok alapján potenciálisan képes a fentieket kielégíteni

Előnyök:

• Korai együttműködés (kontakt személy kijelölés, korai Rapporteur kijelölés, tudományos tanácsadások, „kick-off meeting”, többszereplős tanácsadás)

• Gyorsított eljárás

• Díjkedvezmények



Gyorsított eljárás 

Kritériumok:

1. Kielégítetlen orvosi igény: betegség kezelésében, megelőzésében vagy diagnózisában (minden elérhető kezelési 
opció figyelembe vételével!)

2. Várhatóan mennyire elégíti ki ezt az igényt? (hatékonyság, biztonságosság, előzetes haszon-kockázat, hatása a 
mindennapos orvosi gyakorlatra, stb…)

3. Előzetes evidenciák mennyire robusztusak?

Fontos szempontok:

• Gyorsított eljárás igényét a beadvány előrejelzésekor kell jelezni

• Gyorsított eljárás megadásáról a CHMP dönt

• „Presubmission meetingek” minél előbb

• 90. napi értékeléskor visszafordítható a menetrend hagyományos 210. napos eljárásra (CHMP dönt)



Különleges engedélyek

Feltételes engedély: 
• teljeskörű adatcsomag nem áll rendelkezésre, 

az engedélyezés után azonban benyújtják

• Haszon-kockázat ezzel együtt pozitív

• Ritka betegségben, sürgősségi állapotokban, 
súlyos, életet veszélyeztető betegségben

• 1 évig érvényes, megújítható

• A feltétel teljesülése esetén standard 
engedélyt kap

Kivételes engedély:

• Teljeskörű adatcsomag nem áll 

rendelkezésre, nem is várható ilyen

• Ritka betegségben, orvosi etikai 

megfontolások  és/vagy a tudomány jelen 

állása szerint nem lehetséges teljeskörű 

adatgyűjtés

• Évente felül kell vizsgálni a haszon-

kockázatot


