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Bevezetés:
Jogszabály--változások aktualitása
Jogszabály
- Súlyos események, kezeletlen problémák
- gyógyszerhamisítás
- gyógyszerhiba miatti halálesetek, súlyos mellékhatások
- ellátási lánc és a fogyasztói bizalom

- Piaci jogharmonizációs törekvések
- Útmutatók tartalma kövesse a jogi változásokat,

tudomány és technika fejl dését

Emlékeztet : jogi fogalmak, jogi szabályozás eszközei
Helyes gyártási gyakorlat
(good manufacturing practice, GMP)

a min ségbiztosítás azon része, amely biztosítja, hogy a
termékek el állítása és ellen rzése folyamatosan a tervezett
felhasználásuknak megfelel min ségi normákkal
összhangban történjen.
Gyógyszerészeti min ségbiztosítás
(pharmaceutical quality assurance)

azon megtervezett és megszervezett munkák összessége,
amelyek betartásával biztosítható, hogy a gyógyszerek és
vizsgálati gyógyszerek a tervezett felhasználásuknak
megfelel min ség ek legyenek.
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet - 1. melléklet (2003/94/EK irányelv 2. cikk)

Emlékeztet : jogi fogalmak, jogi szabályozás eszközei
„gyártó”:
a 2001/83/EK irányelv 40. cikke (1) és (3) bekezdésében
vagy a 2001/20/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésében
említett, engedélyt igényl tevékenységet folytató bármely
személy (2003/94/EK irányelv 2. cikk)
engedélyhez kötött tevékenység: gyógyszer gyártása, kivitelre
szánt esetben is, és a 3. országból való behozatal
vizsgálati gyógyszerek gyártása és behozatala
hatóanyag
segédanyag
csomagolóanyag

„gyógyszergyártás”:
olyan engedélyhez kötött termel tevékenység, ahol
ellen rzött ipari körülmények között gyógyszert állítanak el
(2005. évi XCV. Törvény)

Átcsomagolás –> gyártás

Alapvet gyógyszerfogalmak változása, új
fogalmak bevezetése 2001 óta
Nem
fogalom

Nem fogalom

2004.év

2011.év
Hamisított
gyógyszer

2011.év

Nem
fogalom

A jogi szabályozás eszközei
- Jogszabályok

a lehetséges magtartások közül
el írják a „helyeset” és követend t

magatartási szabályt rögzít dokumentum

kikényszeríthet ség (szankció)

szabályozási szintek, kibocsátó szerv neve
(pl. egészségügyi minisztérium: EüM, vidékfejlesztési m.: VM rendelet)

- Gyakorlatilag kötelez szabályok
de: nem jogszabályok !
“kötelez vé tév gyakorlat”
gyakorlat”: - jogi áttétel
- kereskedelem
nemzetközi piac

„soft law”

- ellen rzés !!!!
inspektorok, útmutatók
- bíróság
de: EU Bíróság esetjoga
- tisztességes piac
jogi szabályozás 2008

fajtái: - széleskör konszenzuson alapuló (pl. Magyar T. kódex II.II.-III. kötet
kötet))
- egyedi (pl. áruházlánc, cégcsoport által elvárt, pl. TESCO)
TESCO)

A jogi szabályozás szintjei
I.

Világméret (globális) szabályozás

ENSZ: FAO (Róma) / WHO (Genf)
- ~ 170 ország képvisel i (“tagállamok”)
- WHO dokumentumok fajtái
jogszabályok !
- szabványok
- útmutatók
- idegen anyagok biztonsági értékelése

ICH
International
Conference
on Harmonisation
of Technical
Requirements for
Registration
of Pharmaceuticals
for Human Use
/EU, Japan, US/

- A WHO dokumentumok jogállása
útmutatók
- állam /ország:
- teljesen átveszi, alkalmazza
WHO dokumentumok – „állam” - részben veszi át nemzeti jogrendszerébe
- nem veszi át, de szabad áruforgalmat biztosítja
ISO dokumentumok – „ipar”
nemzetközi kereskedelemben alkalmazza
/ld.: WTO szerz dések általi kötelezettség/
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

A jogi szabályozás szintjei
II.

Regionális szint szabályozás
Európai Unió:
- els dleges jogforrások – alapszerz dések
Párizsi Szerz dés 1951
Római Szerz dés 1957
Maastrichti Sz. 1992

ESZAK
EGK, EURATOM
EU

- másodlagos jogforrások
- EU jogi dokumentumok fajtái
- rendelet (regulation)
- irányelv (directive)
- határozat (decision)*

végrehajtási aktusok
delegált aktusok

----------------------------------------------------------------

- ajánlás (recommendation)
- vélemény (opinion)

útmutatók
harmonizált szabványok

*(határozat/resolution:
T. v. P. állásfoglalása, politikai szándéknyilatkozat, nem jogforrás)

A jogi szabályozás szintjei
III. Nemzeti szint szabályozás
Tagállam
- nemzeti szabályok
- nem lehet ellentétes a közösségi joggal
- 4 alapelvet nem sértheti
- kiterjedhet nem szabályozott kérdésekre
Dereguláció
Eltérések engedélyezése
Nemzeti végrehajtási szabályok
- nemzeti jogi dokumentumok fajtái
- törvény
- kormányrendelet
- együttes miniszteri rendelet
- miniszteri rendelet
- jogi szabályozás
egyéb eszközei

Az állami irányítás
egyéb jogi eszközei:
Határozat
Utasítás
Statisztikai közlemény
Jogi iránymutatás
Jegybanki rendelkezés

53/2004
ESzCsM rendelet

•

Commission Directive 91/356/EEC of 13 June 1991 laying down the
principles and guidelines of good manufacturing practice for medicinal
products for human use
Az irányelv az emberi felhasználásra szánt azon gyógyszerek helyes
gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelveket és iránymutatásokat állapítja
meg.

•

A BIZOTTSÁG 2003/94/EK IRÁNYELVE (2003. október 8.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt
vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek
és iránymutatások megállapításáról
Az irányelv az emberi felhasználásra szánt azon gyógyszerek helyes gyártási
gyakorlatára vonatkozó alapelveket és iránymutatásokat állapítja meg, amelyek
gyártásához a 2001/83/EK irányelv 40. cikkében említett engedély szükséges,
valamint az emberi felhasználásra szánt azon vizsgálati gyógyszerek helyes
gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelveket és iránymutatásokat állapítja meg,
amelyek gyártásához a 2001/20/EK irányelv 13. cikkében említett engedély
szükséges.

2003/94/EK irányelv módosítás: NEM volt.
Jelenleg is az els kiadása hatályos!

2001/83/EK irányelv módosításai
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.)
2 A Bizottság 2003/63/EK irányelve (2003. június 25.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.)
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.)
-- - - - - - - - 5 Az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.)
6 Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendelete (2007. november 13.)
-- - - - - - - - 7 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/29/EK irányelve (2008. március 11.)
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/53/EK irányelve (2009. június 18.)
9 A Bizottság 2009/120/EK irányelve (2009. szeptember 14.)
-- - - - - - - - 10 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU irányelve (2010. december 15.)
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.)
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/26/EU irányelve (2012. október 25.)

GMP
PHV

2001/83/EK irányelv módosításai
S.sz

6

Módosító
jogszabály
azonosítása

1394/2007/
EK rendelet

Jogszabály által módosított/érintett terület (rövid kiemelés)
Fogalmak kiegészítése: Fejlett terápiás gyógyszerkészítmény
A forgalomba hozatali engedély kiadás alapfeltételének meghatározása (hivatkozás
1394/2007/EK rendeletre). Egyéb kiegészítések („Irányelv nem alkalmazható:…”)
5. cikk: Bizottság kidolgozza a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények gyártására vonatkozó
külön iránymutatásokat, összhangban a GMP elveivel
GMP Part I. 2. melléklet

10

2010/84/EU
irányelv

Fogalmak pontosítása (Mellékhatás) és kiegészítése (Engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági vizsgálat; Kockázatkezelési rendszer:; Kockázatkezelési terv;
armakovigilancia-rendszer; Farmakovigilanciarendszer-törzsdokumentáció)
Farmakovigilancia rendszer jogi feltételei
Jelölés-tájékoztatás

11

2011/62/EU
irányelv

Gyógyszerhamisítás elleni védekezés
Fogalmak (Hamisított gyógyszer, Hatóanyag, Segédanyag, Gyógyszerközvetítés)
Gyógyszergyártó felel ssége (hatóanyag és segédanyag gyártók értékelése GMPmegfelel ség szempontjából)
A hatóanyagok Unióban letelepedett import rei, gyártói és forgalmazói bejelentik
tevékenységüket azon tagállam hatáskörrel rendelkez hatóságának, amelyben
letelepedtek.

12

2012/26/EU
irányelv

Farmakovigilancia rendszer jogi feltételeinek kiegészítése
A forgalombahozatali engedély jogosultja köteles tájékoztatni az érintett illetékes
hatóságokat valamely gyógyszer visszahívásának, forgalomba hozatala megszakításának,
forgalombahozatali engedély visszavonására irányuló kérelem, forgalombahozatali
engedély meg nem újításának okairól.

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerül gyógyszerekr l
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
(1) A hatóanyagok gyártása, behozatala és forgalmazása a hatóanyagokra vonatkozó
helyes gyártási gyakorlatnak és a helyes forgalmazási gyakorlatnak, a segédanyagok
gyártása a segédanyagokra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatnak megfelel en történhet
az emberi alkalmazásra kerül gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeir l
szóló rendeletben foglalt követelményekkel összhangban.
(2) A hatóanyagok Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkez import rei,

gyártói és forgalmazói az emberi alkalmazásra kerül gyógyszerek gyártásának személyi
és tárgyi feltételeir l szóló rendeletben foglalt adatokat legkés bb tevékenységük
tervezett megkezdése el tt 60 nappal bejelentik a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv részére.
(3) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az adott hatóanyaghoz

kapcsolódó kockázatok miatt szükségesnek tartja, a bejelentés kézhezvételét követ
15 napon belül értesíti a kérelmez t arról, hogy ellen rzést kíván lefolytatni, és a
tevékenység nem kezdhet meg addig, amíg azt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
nem engedélyezi.
(4) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (3) bekezdésben foglalt határid n

belül nem jelzi az ellen rzés szükségességét vagy az ellen rzést követ en a
tevékenység végzését engedélyezi, a (2) bekezdés szerint bejelentett adatokat rögzíti az
Európai Gyógyszerügynökség által m ködtetett uniós adatbázisban. Amennyiben a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv e § alapján ellen rzést folytat le, az ellen rzésre
vonatkozó értesítést l számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy engedélyezie az (1) bekezdésben említett tevékenység megkezdését

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerül
gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeir l
2012. évi szakmai változások (nem teljes kör )
- kutatást végz : bejelentési kötelezettség (benyújtandó adatok)
a behozatalt megel
en a GYEMSZI részére
- nem kell már az engedély-kérelemhez csatolni:
- a cégkivonatot; valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmez megfelel a GMP szerinti feltételeknek.
- 3. melléklet módosítása!
kérelemhez benyújtandó táblázatos lista a termékkörr l, tevékenységr l
A gyártási engedély kérelmez je vagy jogosultja az inspekciós jelentés
tervezetében foglaltakra annak kézhezvételét l számított 15 napon belül
észrevételt tehet.
Gyógyszer gyártására jogosító engedély (gyógyszergyártási engedély)
szükséges gyógyszer, a köztes termék, illetve vizsgálati készítmény teljes
vagy részleges el állításához … Törölve: hatóanyag
lásd Tv: bejelentés
Gyógyszerhatóanyag:
gyártás, import, közvetítés - regisztráció és import feltételek (2013.jan. és júl.)

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerül
gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeir l
!
A gyógyszergyártási engedély jogosultja:
- betartja a gyógyszerekre, hatóanyagokra és segédanyagokra vonatkozó
helyes gyártási gyakorlat elveit és iránymutatásait;
- azonnal tájékoztatja a GYEMSZI-t, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és a
forgalombahozatali engedély jogosultját, amennyiben tudomására jut, hogy a
gyártási engedélyének hatálya alá tartozó gyógyszereket hamisítják vagy
feltehet en hamisítják, függetlenül a gyógyszer forgalmazásának formájától;
- ellen rzi, hogy azokat a gyártókat, import röket vagy forgalmazókat, akikt l
a hatóanyagokat beszerzi, a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel
rendelkez hatóságánál bejegyezték-e;
- ellen rzi a hatóanyagok és segédanyagok eredetiségét és min ségét.

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerül
gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeir l
A gyógyszergyártási engedély jogosultja:
csak olyan hatóanyagot használhat fel, amelyet a hatóanyagok helyes gyártási
gyakorlata alapján gyártottak és a hatóanyagok helyes forgalmazási
gyakorlatának megfelel en forgalmaztak.
Ennek érdekében a gyógyszergyártási engedély jogosultjának a hatóanyagok
gyártójának és forgalmazóinak gyártási és forgalmazási létesítményeiben végzett
vizsgálatok révén ellen riznie kell, hogy a hatóanyagok gyártója és forgalmazói
eleget tesznek-e az Európai Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt
helyes gyártási gyakorlatnak és az Európai Bizottság iránymutatásai szerinti
helyes forgalmazási gyakorlatnak.
Ezen ellen rzést a gyártási engedély jogosultja saját maga, vagy – a
jogszabály alapján fennálló felel sségét nem érintve – az nevében valamely
személy szerz dés alapján végzi.

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a gyógyszerek
min ségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeir l
Új elem: felel s személy (GDP)

Q.P.

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerül
gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeir l
A gyógyszergyártási engedély jogosultjának:
a helyes gyártási gyakorlat megfelel szabályainak betartása által biztosítania
kell, hogy a segédanyagok alkalmasak legyenek a gyógyszerekben való
felhasználásra.
A segédanyagok tekintetében a helyes gyártási gyakorlat szabályait az Európai
Bizottság iránymutatásaival összhangban végzett kockázatelemzés alapján kell
megállapítani.
A kockázatelemzés során figyelembe kell venni a megfelel min ségbiztosítási
rendszerek követelményeit, a segédanyagok forrását és tervezett felhasználását,
valamint a min ségi hiányosságok korábbi eseteit.
A gyógyszergyártási engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy az ily módon
megállapított megfelel helyes gyártási gyakorlatot alkalmazzák.
A gyártási engedély jogosultjának a meghozott intézkedéseket dokumentálnia kell.

GDP !

?
Fogalmak
(jegyzék)
Egyéb
GMP
anyagok

"Dedicated facilities”
EMA/INS/GMP/809387/2009

GMP part I.
1. fejezet

Fejezet azonosítása

Fejezet módosításának oka és a változások rövid leírása
Korábbi „Min ségirányítás” fejezet elemei ! +
gyógyszerfejlesztés és -gyártás egész folyamatát
meghatározó min ségügyi rendszer alkalamzása:
A termék egész életciklusát felöleli, a termék fejlesztését, a
termék üzemi gyártásba való transzferálását, a folyamatos
gyártást, beleértve a min ségellen rzést és a termék
törzskönyvi törlését
hivatkozás: ICH Q10 dokumentumra

1

Gyógyszerészeti
min ségirányítási
.
rendszer

Kockázatelemzés alkalmazása

hivatkozás: ICH Q9

ISO elemek:
-

fels vezetés szerepe „vezet ségi átvizsgálás”
„Min ségügyi kézikönyv” vagy azzal egyenérték
dokumentum

Hivatkozások:
- referenciaminták, ellenminták 19. melléklet
- QP: felszabadítás és bizonylat kiadás 16. melléklet
- Termék min ségi felülvizsgálat elemek b vítése
+
kiszervezett tevékenységek 7. fejezet

Fejezet azonosítása

Fejezet módosításának oka és a változások rövid leírása
Fejezet korábban csak a bérgyártás és analízis területét szabályozta.
Emiatt a címét is módosítani kellett a fejezetnek.
A megbízást adó min ségbiztosítási rendszerének ki kell terjednie
valamennyi, a GMP hatálya alá tartozó, kiszervezett tevékenységére.

7 Kiszervezett
tevékenységek
.

Szükséges valamennyi kiszervezett tevékenységet, erre vonatkozó
megállapodást írásos szerz désben rögzíteni. A felel sségeket,
követelményeket részletesen rögzíteni kell
Forgalomba hozatali engedélyes és gyártó közötti szerz dés
A megbízónak felülvizsgálati és ellen rzési rendszert – ideértve
audit – kell fenntartania (megbízott tevékenysége a szerz désnek és
GMP-nek megfelel-e).

Példa – mi mindent lehet kiszervezni
- orvosi alkalmassági vizsgálatok,
- kártev k elleni védekezés,
- berendezés és mér eszköz karbantartás, javítás, illetve mér eszköz kalibrálás,
- számítógépes rendszerek (karbantartás, javítás, rendszerfelügyelet),
- min ségellen rzés (környezetellen rzés – mintavétel és vizsgálat; stabilitásvizsgálat
- egyéb – analitikai, mikrobiológiai – vizsgálatok anyag és közti-, késztermékmintából),
- validálás (szakért bevonása gyártás, tisztítás, módszer-validálás területén),
- kvalifikálás (szakcég bevonása berendezések min sít mérése, telepítése
folyamatokban),
- hulladékkezelés (kommunális- és veszélyes hulladék - szállítás és ártalmatlanítás),
- munkaruházat kezelése, biztosítása (pl. mosás, csere),
- szállítás /pl. kiindulási anyagok, késztermékek, m ködéshez szükséges eszközök/,
- takarítás és fert tlenítés,
- ellátó rendszerek (víz, szennyvíz, áram, gáz),
- önellen rzés (audit végrehajtása),
- oktatás (el adás tartása),
- kockázatelemzés (munkacsoportba tanácsadó bevonása),
- rendszerfejlesztés (min ségügy, min ségirányítás),
- termékfejlesztés,
- felszabadítás, GMP megfelel ség tanúsítása,
- hitelesítés,
- rzés-védelem, területrendezés-ápolás..

Melléklet azonosítása

Melléklet módosításának oka és a változások rövid leírása
Tudomány fejl dése, Új gyártástechnológiák, új típusú
termékek miatt a melléklet követelményeinek felülvizsgálata,
illetve emiatt címének módosítása is.

Emberi
felhasználásra
biológiai
2 szánt,
eredet
.
aktív
hatóanyagok
és gyógyszerek
gyártása

A speciális termék-el állítás során növekv GMP
követelmények felállítása.
Melléklet 2 f részb l áll:
A. Általános kiegészít GMP elemek
B. Termék-specifikus követelmények
állati eredet termékek, allergének, vakcinák,
génterápiás termékek……
Kapcsolatok: GMP Part II. (Gy.hatóanyag-gyártás)
GMP Part I. 7. és 14. melléklet

Commission Guidelines on Good Distribution Practice (GDP)
of MedicinalProducts for Human Use
(els és egyben utolsó kiadás: 1994 C lap 63/03)
public consultation: 2011. 12. 31. lezárva!
Alapvet változások, többletkövetelmények! – 30. oldal

Köszönöm a figyelmet!

Kérdések?

Az el adás 2013. 02. 02-ától elérhet /letölthet :
www.wil-zone.hu

