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gyógyszerészet56.451-457.2012.

gyógyszerneknemminősülőgyógyhatásúkészítmények
(amúlt,ajelenésalehetségesjövő)
Horányi Tamás
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, vagy röviden gyógytermék elnevezés jól ismert
fogalom a gyógyszeripar területén dolgozó szakemberek és minden bizonnyal a betegek számára is, hiszen
a kategória 1987-es bevezetése óta eltelt negyed évszázadalattbővenvoltidőnkmegismerniésmegszeretni
eztatermékkört.Habáragyógytermékekkifejezésről
elsőkéntlegtöbbszöragyógynövénykészítményekjutnakazeszünkbe,valójábanbármely,ajogszabályielőírásokat kielégítő, természetes eredetű anyagokat (legyenekazoknövényivagyállatieredetűek,beleértve
a nyomelemeket, ásványi anyagokat és vitaminokat is)
tartalmazó készítmény, amely kedvező biológiai hatással rendelkezik, orvosi előírás nélkül is alkalmazható,ésamelyelőírásszerűhasználateseténegészségi
ártalmat nem okoz, bekerülhetett a gyógytermék kategóriába [1].
Úgytűnikazonban,hogyagyógytermékekrőlmegszerzetttudásunkatidőről-időrefelülkellvizsgálnunk
az elmúlt évek során bekövetkezett jogszabályi változások tükrében. Ma már a laikusok, de sajnos a
gyógyszeripariszereplőkegyrészesemteljesenbiztos
abban, hogy mi is van ezzel a termékkategóriával és
sokan élnek azzal a téves feltételezéssel, hogy a
gyógyszerneknemminősülőgyógyhatásúkészítmény
kategória már megszűnt vagy 2013-ban megszűnik.
Természetesen, mint a legtöbb esetben, ennek a téves
vélekedésnek is megvan a valós alapja, mellyel a későbbieksoránrészletesebbenismegismerkedhetünk.
Ahhoz, hogy megérthessük a gyógytermékek jelenlegi helyzetét, érdemes visszamenni egészen a kezdetekig, majd áttekintve az uniós csatlakozásunkat követőváltozásokat–nemmegfeledkezveahagyományos
növényi gyógyszerekre vonatkozó harmonizált uniós
szabályozás gyógytermékek sorsát érintő hatásáról
sem – juthatunk el a mai állapothoz. Ezen a ponton
természetesen részletesen tárgyaljuk a még meglévő
gyógytermékekengedélyeztetésével(módosítás,meghosszabbítás, átminősítés), gyártásával illetve forgalmazásával kapcsolatos szempontokat, a mindennapi
gyakorlat során felmerülő kérdésekre is figyelemmel.
Deittnemállhatunkmeg,hiszenmindenképpenemlítéstkelltennünkagyógyhatásúkészítményeklehetséges jövőjéről is, amely – a kedvező fordulatban bizakodókszerint–akármégahazaigyógynövényiparújbóli lendületbe hozásához is hozzájárulhat.
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A kezdetektől napjainkig
Huszonöt évvel ezelőtt 1987. augusztus 19-én került
kihirdetésre az az egészségügyi minisztériumi rendelet, amely lényeges változást hozott a növényi összetevőket tartalmazó készítmények forgalomba hozatala
szempontjából. A kategória létrehozásának vélhetően
egyik meghatározó szempontja az lehetett, hogy miközben a természetes eredetű anyagokat (elsősorban
növényi anyagokat) tartalmazó készítmények iránt
számottevőkeresletjelentkezett,addigameglévőtermékkategóriákkeretébenezentermékekjogszerűforgalomba hozatala nem volt megoldott. A gyógyszerekrevonatkozószigorúelőírásokteljeskörűteljesítésére
–elsősorbanabiztonságosságésahatásosságigazolásához szükséges klinikai és nem-klinikai vizsgálatok
elvégzésére–atermékekelőállítóinálnemálltrendelkezésre a szükséges pénzügyi forrás, miközben a fellelhető népgyógyászati adatok, valamint állatokon
vagy embereken végzett saját vizsgálatok, de leginkább a szakirodalomból származó vizsgálati eredményekalapjánabiztonságosság(relatívártalmatlanság)
és a hatásosság követelményeinek teljesülése megállapítható volt. Már itt és most érdemes megemlíteni,
hogy ugyanez a felismerés vezetett tizenhét évvel később (2004-ben) a hagyományos növényi gyógyszer
uniós kategória létrehozásához.
Misembizonyítjajobbanagyógytermékkategória
megalkotásának helyességét, mint a kiadott nyilvántartásba vételi engedélyek számának alakulása, melyet
az 1. ábra mutat be. Az ábrán jól látható az engedélyezett termékek számának folyamatos és töretlen növekedése egészen 2005-ig, amikor is az új engedélyeztetési kérelmek benyújtásának tilalma derékba törte ezt
a folyamatot. Az ábrán ugyancsak látható, hogy 2012ben már csak közelítőleg 255 gyógytermék rendelkezik érvényes forgalomba hozatali engedéllyel [2]. A jelentősen lecsökkent termékszám mellett figyelemre
méltó, hogy a tíz legnagyobb forgalmú gyógyhatású
készítmény1gyógyszertáriértékesítése(termelőiáron)
még 2011-ben is összességében meghaladta az 1,3 milliárd forintot (2. ábra), amely a teljes, nem gyógyszerként regisztrált több mint 2000 termék (gyógyterméEzen termékek egy része a sikeres átminősítés eredményeként
2012-ben már gyógyszerként kerül forgalomba.
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eljárás lehetősége miatt tekinthető
előremutatókezdeményezésnek,hanem a gyógyszertáron kívüli forgalmazás kérdésében is. Magyarországon még most is különleges
helyzetnektekinthető,hogyterápiás hatással rendelkező készítményeket(gyógyhatásúkészítményeket) gyógyszertárban és megfelelő
működési engedély birtokában,
gyógyszertáron kívül is szabad
polcon lehet forgalmazni. A kedvező forgalmazási lehetőségből
származó előnyök mellett megle1. ábra: A kezdetektől az adott év végéig összesen kiadott és az aktuális évben
hetősen kedvezőtlen körülmény,
még érvényes nyilvántartásba vételi engedélyek számának alakulása
hogy ennél a kategóriánál a maximális (27%-os) forgalmi adót kell
felszámolni, mely jelentős piaci
hátrányt jelent a kedvezményes (5
%-os) általános forgalmi adó alá
esőgyógyszerekhezképest.
Meglepő módon a termékkör
kálváriája annak a hagyományos
növényi gyógyszer kategóriának a
megjelenésével kezdődött, melynek alapelvei igencsak hasonlatosakagyógyszerneknemminősülő
gyógyhatású készítmény alapgondolatához, vagyis a hagyományos
alkalmazás tapasztalatainak elis2. ábra: A tíz legnagyobb forgalmú gyógyhatású készítmény gyógyszertári
merése a gyógyszerként történő
értékesítése
engedélyeztetés során. A hagyokek, étrend-kiegészítők, speciális gyógyászati célra mányos növényi gyógyszerekre vonatkozó uniós
szánt tápszerek, orvostechnikai eszközök, kozmetiku- irányelv (24/2004/EK) [3] ugyanis a hatályba lépését
követőenhétévetbiztosítottazoknakanövényitermémok)patikaiforgalmánaktöbbmint8%-a.
Agyógytermékekközöttkülönfigyelmetérdemel- keknek hagyományos növényi gyógyszerként történő
nek a teák, pontosabban a teakeverékek (az engedélye- befogadására, amelyek az irányelv kihirdetése előtt
zettgyógytermékekközel20%-a),mivelezekterápiás forgalomban voltak, és amelyek minden tekintetben
indikációval történő forgalmazására gyakorlatilag megfelelnekazirányelvelőírásainak.Ezutóbbiátmemégmaiscsakezazegyetlenszóbajöhetőkategória, neti időszakra vonatkozó előírást félreértve születtek
hiszen az elérhető nyilvántartások szerint hazánkban 2005-ben azok a rendelkezések, melyek közül az
az engedélyezett növényi vagy hagyományos növényi egyik kimondja, hogy a gyógytermékek gyártói, illetgyógyszerek között sem találhatunk teákat. Érdekes- ve forgalmazói 2011. március 31-éig kérhetik készítségkéntemlíthető,hogymaisforgalombanvanazelső ményeik gyógyszerré vagy más termékké való átmigyógyhatású nyilvántartási számot (OGYI-01/1986) nősítését, valamint új, gyógyszernek nem minősülő
viselőteakeverék,mely„cukorbetegségrevalóhajlam gyógyhatásúkészítménynyilvántartásbavételéreésa
esetén az étrend szabályozásával elérhető egyensúlyi forgalomba hozatalának engedélyezésére eljárás nem
állapotelősegítésére”szolgál [2].Agyógytermékka- indítható[4].Ugyanebbenajogszabálybantovábbifeltegórianemcsupánanövényikészítmények,hanemaz tételként jelent meg, hogy amennyiben a gyógyterméállati eredetű anyagok (például halolaj, kígyóméreg, ketnemminősítettékátgyógyszerré,úgy2011.április
propolisz) illetve a nyomelemek, ásványi anyagok és 1. napjától ezek a termékek gyógyhatásra való hivatvitaminokterápiásjavallattaltörténőalkalmazásárais kozással nem hozhatók forgalomba. A másik rendellehetőségetbiztosított,agyógyszerengedélyeztetésnél kezés pedig a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülő
kedvezőbbfeltételekkel.
A gyógytermék kategória bevezetése nem csupán gyógyszerré történő átminősítésének feltételeit hatáaz egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési rozta meg [5]. Ez időponttól kezdve egyértelműnek
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tűnt,hogyagyógyhatásúkészítményeksorsamegvan
pecsételve, hiszen ezek a jogszabályok kimondták
2011 áprilisától a gyógytermékek forgalmazásának tilalmát és ezzel a kategória megszűnését. A gyártókbanésforgalmazókbanagyógytermékeketérintőváltozások jellemzően kétféle reakciót váltottak ki. Az
egyikmegközelítésszerint(ésezvoltajellemzőbb)a
gyógytermékek gyógyszerré történő átminősítése
gyakorlatilaglehetetlenfeladat,mivelazátminősítéshez kapcsolódó költségeket a gyógyszerként történő
forgalmazás (mely egyben a gyógyszertáron kívüli,
szabadpolcontörténőértékesítéslehetőségénekmegszűnését is jelenti) nem fogja fedezni, ezért érdemes
megvárni, hátha a jogszabály kedvezőbb irányba fog
változni.Amásikmegközelítésszerintagyógytermékekgyógyszerréminősítéseegykedvezőlehetőségés
a szükséges fejlesztéseket mielőbb meg kell kezdeni.
EzutóbbitörekvéseketkívántatámogatniazOrszágos
GyógyszerészetiIntézetazonfelhívása,melykonzultációslehetőségetbiztosítottatermékeiketgyógyszerré átminősíteni szándékozó vállalkozások részére a
szakmai kérdések megbeszélésére és az átminősítés
támogatására.
Agyógytermékeksorsátmeghatározófentebbleírt
jogszabályikeretekkihirdetésétkövetőenszámosrendezvényen előkerültek, és sokszor heves vitát váltottakkiagyógytermékeksorsátérintőkérdések,azonban érdemi változás szinte az utolsó pillanatig nem
történt. 2011-re azonban megszületett a felismerés,
hogy a hagyományos növényi gyógyszer kategória
csakagyógytermékekszűkkörénekjelenthettúlélési
lehetőséget,illetveszemmelláthatóanmástagállamok
sem kívánják a gyógynövény tartalmú készítményeik
forgalmazását megszűntetni csak azért, mert azok
nem felelnek meg a hagyományos növényi gyógyszerekrevonatkozóelőírásoknak.Ráadásulazisvilágossá vált, hogy az uniós szabályozás egyáltalán nem
érintianövényiösszetevőtnemtartalmazókészítményeket, tehát ezeknek a termékeknek gyógytermékkénttörténőtovábbiforgalmazásánakkorlátozásanem
lehet indokolt.
Így jutottunk el azokhoz az intézkedésekhez, melyek meghatározzák a gyógytermékek jelenlegi helyzetét.
A jelenlegi szabályozás
A jelenleg érvényes jogi szabályozás két lépésben alakultki.Azemberialkalmazásrakerülőgyógyszerekrőlésegyéb,agyógyszerpiacotszabályozótörvények
módosításárólszóló2005.éviXCV.törvénymódosításával, egyrészt 2011 januárjától csak a növényi összetevőtistartalmazógyógytermékekreszűkültazakorlátozás,hogyátminősítésük2011.március31-igkérhető.Eztaztjelenti,hogyanövényiösszetevőtnemtartalmazó gyógyhatású termékek gyártói, illetve forgal-

Gyogyszereszet-2012-08.indb 453

453

mazói időkorlátozás nélkül (jelenleg is) kérhetik a
termékeikgyógyszerrétörténőátminősítését[6],mégpedig azzal a könnyítéssel, hogy az eljárás során „az
eredeti, nyilvántartásba vételéhez benyújtott dokumentáció és kiegészítése a minőséget, illetve relatív
ártalmatlanságot, továbbá hatásosságot bizonyító dokumentáció részeként felhasználható”[5].Ráadásulaz
eljárásra az átminősítésre vonatkozó kedvezményes
díjtétel(405000Ft)megfizetésévelkerülhetsor.
Ugyanebben a jogszabályi módosításban került
pontosításraaforgalmazásravonatkozóátmenetiidőszak (az érintett termékek körét illetően később még
továbbmódosult),melylehetővéteszianövényiösszetevőket is tartalmazó, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyagok és készítmények gyógyhatásra
valóhivatkozássallejáratiidejükig,delegkésőbb2013.
április1.napjáigtörténőforgalmazását.
Sajátos megoldásként a jogszabály jelenleg érvényes szövege egy későbbi módosítás során csak 2011
júliusában lépett hatályba, tehát 3 hónappal az áprilisi
határidő után, így a gyártók és forgalmazók hónapokon keresztül azt feltételezhették, hogy 2011 áprilisátólanövényiösszetevőketistartalmazógyógytermékek már nem hozhatók forgalomba, illetve a forgalombanlévőtermékek2013áprilisátólmárnemlehetnek
forgalomban.A2011.júliusbanhatálybalépőésmáig
is érvényes szöveg szerint „A 2011. március 31. napján már forgalomban lévő olyan gyógyszernek nem
minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, amelyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók, gyógyhatásra való hivatkozással lejárati idejükig, de legkésőbb 2013. április 1. napjáig forgalmazhatóak”[4]. Bár csak közvetve kerül kimondásra, de
ittmár nincs szó azösszes –növényiösszetevőketis
tartalmazó – gyógytermék forgalmazásának megszűnéséről,csupánezentermékekegyszűkebbkörétérinti a jogszabályi korlátozás. Ennek ellenére, a meglehetősen körmönfont megfogalmazás értelmezési nehézségeimiattajogalkotóiszándéknehezenismerhetőfel
és könnyen maradhatunk abban a téves feltételezésben, hogy a növényi anyagokat tartalmazó gyógytermékek2013-baneltűnnekakereskedelemből.Amegoldás/megértés kulcsa a hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozó uniós irányelvben rejlik (24/2004/
EK). Ez az irányelv csupán annyit követel meg a tagállamoktól,hogymegfelelőnemzetijogszabályokmegalkotásával gondoskodjanak arról, hogy az irányelv
vonatkozó cikkelyében részletesen körülírt „hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozóan, melyek
ezen irányelv hatálybalépésekor már forgalomban
voltak, az illetékes hatóságok ezen irányelv rendelkezéseit annak hatálybalépését követően hét éven belül
alkalmazzák”.Ezpedigvalóbannemjelentmást,mint
azt, hogy azon korábban nem gyógyszerként regisztrált termékek, melyek valamennyi sajátosságukat fi-
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3. ábra: A gyógyhatású készítmények helye a gyógyszerek és egyéb termékkategóriák között

gyelembe véve megfelelnek a hagyományos növényi
gyógyszerek kategóriájára vonatkozó előírásnak, az
egyszerűsített eljárás szabályai szerint kerüljenek át
ebbe a gyógyszer kategóriába. Következésképpen, ha
egy gyógynövény termék nem felel meg a hagyományos növényi gyógyszerre vonatkozó követelményeknek, vagyis ha jellemzően nem állnak rendelkezésre
„irodalmi adatok vagy szakértői jelentések arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó gyógyszer vagy egy
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ennek megfelelő termék a kérelem időpontját megelőzően legalább 30 éves időtartamon keresztül gyógyászati használatban volt, ebből legalább 15 évig a Közösségben”, akkor ennek a terméknek a forgalmazását
az uniós szabályozásra való hivatkozással nem indokolt tiltani. Ennek az elvárásnak tett eleget a fentebb
említett júliusi módosítás, mely lehetővé teszi a
gyógynövény alapú és a növényi összetevőket nem
tartalmazó gyógytermékek további forgalmazását, ha
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azok valamennyi sajátosságukat figyelembe véve nem
sorolhatók a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába.
A gyógytermékek jelenlegi helyzetének áttekintését
segítia3. ábra, melyen az is látható, hogy a valamenynyisajátosságukatfigyelembevévehagyományosnövényi gyógyszerek kategóriájába sorolható gyógytermékek gyógyszerré történő átminősítésének elmaradása (amikor a jogosult nem kérte az átminősítést)
vagy meghiúsulása esetén, elvileg milyen termékkategóriák állnak rendelkezésre a gyógytermékek befogadására.
Nézzükmostmeg,hogyazérvénybenlévőjogszabályi keretrendszer mit is jelent az engedélyeztetés,
előállításésaforgalmazásgyakorlatában.
Engedélyeztetés
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények kategória jelenleg is létezik, az nem szűnik
meg és vonatkozik rá az érvényben lévő 10/1987.
(VIII. 19.) EüM rendelet.
Új engedélyeztetés:
„Új, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény nyilvántartásba vételére és a forgalomba hozatala engedélyezésére eljárás nem indítható” [6]. Mivel
új engedélyeztetési eljárás nem indítható, tehát a forgalomban lévő termékek száma nem tud növekedni.
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet adatbázisa szerint jelenleg 255 db gyógytermék rendelkezik hatályos
forgalomba hozatali engedéllyel [2].
Módosítás:
Amennyiben a termék nyilvántartásba vételi eljárása
soránmegállapítottkövetelményeiben,valamintaforgalombahozataliengedélybenmeghatározottelőírásaiban változás következik be, úgy szükséges és lehetséges módosítási kérelem benyújtása, melynek díja jelenleg 90 000 Ft.
Átminősítés:
A növényi összetevőt nem tartalmazó gyógyhatású
termékek gyártói, illetve forgalmazói időkorlátozás
nélkülkérhetikatermékeikgyógyszerrétörténőátminősítését.Azeljárásidíjebbenazesetben405000Ft.
Meghosszabbítás:
Az érvényes nyilvántartásba vételi és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termékek esetében a
nyilvántartásba vételi engedély és az ehhez kapcsolódó forgalomba hozatali engedély meghosszabbítható.
Ajogosultazengedélylejárataelőtt3hónappalkérhetianyilvántartásbavételmeghosszabbítását.Eztkövetően a nyilvántartás meghosszabbítását 3 évenként
kell kérni. Ellenkező esetben a forgalomba hozatali
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engedély érvényét veszti. Az eljárás díja jelenleg
90 000 Ft.
Előállítás
Azokagyógytermékek,melyekirántátminősítésikérelmet nem nyújtottak be, vagy melyek esetében az átminősítési kérelmet az Országos Gyógyszerészeti Intézetelutasítottavagyakérelmezőakérelmetvisszavonta, a 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet előírásait
betartvatovábbraiselőállíthatók.Ezekrőlatermékekről ugyanis megállapítható vagy feltételezhető, hogy
valamennyi sajátosságukat figyelembe véve nem sorolhatók a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába(ezértnemkértékazátminősítéstilletveezért
történtazelutasításvagyvisszavonás),ígyezekelőállításanemkorlátozott.
Azok a gyógytermékek, melyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve a hagyományos növényi
gyógyszerek kategóriájába sorolhatók (vagyis melyek
esetébenahagyományosnövényigyógyszerrétörténő
átminősítés már megtörtént), gyógytermékként már
nemállíthatókelő,hiszenezeknekagyógytermékeknek 2011. március 31. napján már forgalomban kellett
lenniük ahhoz, hogy az átmeneti szabály szerint 2013.
április 1. napjáig tovább forgalmazhatóak legyenek.
Ennél nehezebb annak megítélése, hogy mi van
azokkal a termékekkel, melyek átminősítési eljárása
nemzárultle,tehátnemállapíthatómegjelenleg,hogy
valamennyi sajátosságukat figyelembe véve a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók-e. E termékeknél csak abból indulhatunk ki, hogy
indokolatlanul hátrányos helyzetbe kerülnének azokkal a termékekkel szemben, melyek esetében az átminősítéstnemkérték,tehátamárátminősítésalattlévő
termékek előállításának tilalma nem lehet jogalkotói
szándék.
Itt kell megemlíteni azt az esetet is, amikor a
gyógyterméket nem hagyományos növényi gyógyszerré, hanem orvosi rendelvény nélkül is kiadható
gyógyszerré minősítik (minősítették) át. Ebben az
esetben a jogszabályok betűje szerint a gyógytermék
továbbra is gyártható az átminősített gyógyszerrel
egyetemben.
Forgalmazás
A forgalmazás tekintetében a jogszabály egyértelműen fogalmaz, csak azokra a gyógytermékekre vonatkozik a 2013. április 1. napjáig tartó forgalmazhatósági határidő, melyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók. Ez egyben azt is jelenti, hogy
minden egyéb gyógyhatású készítmény, tehát azok a
gyógytermékek, melyek iránt átminősítési kérelmet
nem nyújtottak be (mivel valamennyi sajátosságukat
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figyelembevévenemsorolhatókahagyományosnövényi gyógyszerek kategóriájába), valamint azok melyeket nem hagyományos növényi gyógyszerekké minősítettekát,anyilvántartásba vételiés forgalomba hozatali engedélyük érvényességi ideje alatt változás
nélkül forgalmazhatók. A forgalmazásra gyógyszertárakban és a forgalomba hozatali engedélyben az Országos Gyógyszerészeti Intézet által meghatározott
egyéb üzletekben, jellemzően közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.) [7] forgalmazására jogosult kereskedelmi egységekben kerülhet sor. A termékkör forgalmazásának sajátossága, hogy mind a gyógyszertárakban, mind a gyógyszertárakon kívül (megfelelő
működésiengedélybirtokában)szabadpolconforgalmazhatók.
Az érdekesség kedvéért említjük meg, hogy a
gyógytermékekátminősítésüketkövetőenelveszítika
szabadpolcontörténőforgalmazáslehetőségét.Ezalól
a tea formájú növényi gyógyszerek és a tea formájú
hagyományos növényi gyógyszerek lennének a kivételek (ezek a fogyasztó számára közvetlenül hozzáférhetőhelyeniselhelyezhetők),azonbanilyengyógyszerformájú termékek gyógyszer engedéllyel még nem
rendelkeznek [8].
A forgalmazás tekintetében is nehéz helyzetben
vannak azok a növényi összetevőket is tartalmazó
gyógyhatású készítmények, melyek átminősítése még
nem zárult le. Ezeknél a termékeknél, amennyiben az
eljáráshagyományosnövényigyógyszerrétörténőátminősítésselzárul,elvilegtovábbraisfennálla2013.
április1.napjáigtartóforgalmazhatóságihatáridő,miközben az eljárás elhúzódása miatt az átminősítés
eredményeként engedélyezésre kerülő gyógyszer forgalmazása még nem tud elindulni a fenti határidő
előtt. Az ilyen különleges esetekben indokolt lenne a
jogalkotórészéről–megfelelőjogszabályimódosítással–annakbiztosítása,hogyazilyengyógytermékek
forgalomba hozatalára az átminősítés során engedélyezett hagyományos növényi gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyének kiadásától számított legalább
12hónapigtovábbraislehetőséglegyen.
Nem zárhatunk le egy gyógytermékekről szóló tanulmányt anélkül, hogy ki ne térnénk a termékkör jövőjére,hiszenhinnünkkellabban,hogyaMagyarországonhagyományosanhasznált,természeteseredetű
anyagokat tartalmazó készítményeknek (elsősorban
növényi készítményeknek) nem kell eltűnniük vagy
indikációjukat elveszteniük és étrend-kiegészítő készítményként megjelenniük csupán azért, mert nem
sorolhatók be (nem minősíthetők át) a hagyományos
növényi gyógyszerek uniós kategóriájába.

amintezafentiekbőliskiderült–agyógytermékkategória megmaradt Magyarországon. Számíthatunk
arra, hogy az érvényes forgalomba hozatali engedélylyelrendelkezőgyógytermékekméghosszasanforgalomban maradnak, azonban valódi előrelépést az jelentene, ha megnyílna a lehetőség új gyógytermékek
engedélyeztetésére.Ennekindokoltsága–figyelemmel
arra, hogy a gyógyszereknél valamelyest egyszerűbb
forgalombahozatalilehetőségetbiztosít–többszempontból is alátámasztható.
Egyrészt uniós szinten is megállapítható, hogy az
élelmiszerként forgalmazott élvezeti teák mellett van
igényafelhasználásicéltfeltüntető(indikációvalrendelkező) hagyományos gyógynövény teakeverékekre,
miközben a hagyományos növényi gyógyszer kategóriaatöbbnövényiösszetevőttartalmazótermékektekintetében, így a teakeverékek esetében sem nyújt
megnyugtató megoldást, hiszen hiányoznak az ilyen
típusú monográfiák. (Emlékeztetőül megjegyezzük,
hogyazérvényesengedéllyelrendelkezőgyógytermékekközel20%-ateakeverék.)
Másrészt az étrend-kiegészítő készítményeknél az
úgynevezettegészségrevonatkozóállításokhasználatának szigorú korlátai miatt (a növényi és állati eredetűösszetevőkettartalmazótermékekenazalkalmazási
cél a legtöbb esetben már nem lesz feltüntethető) eltűnhetnekapolcokrólazelőállításésminősítéstekintetében gyógyszerekhez közelálló, természetes eredetű anyagokat tartalmazó készítmények. Ezek egy részemegfelelagyógytermékekdefiníciójának(kedvezőbiológiaihatássalrendelkeznek,orvosielőírásnélkülisalkalmazhatókéselőírásszerűhasználatesetén
egészségi ártalmat nem okoznak), azonban étrend-kiegészítő kategóriában, indikáció hiányában már nem
tudják felvenni a versenyt a gyengébb minőségű, kisebbköltséggelelőállítható,főkéntvitaminokatésásványi anyagokat tartalmazó termékekkel.
Harmadrészt, sokak szerint a hazai gyógynövénytermesztés és -begyűjtés növekedésének is fontos zálogalehetagyógynövényekbőlelőállítotttermékekpiacra jutásának megkönnyítése például gyógyhatású
termékek formájában.
A gyógytermékek elmúlt 25 évének tapasztalatai
alapjánannyibizonyosanelmondható,hogyminőségi
és (gyógyszer)biztonsági kérdések a termékekkel kapcsolatbancsakelvétvemerültekfel,ésezérthetővéteszi a gyógytermék kategória iránt tapasztalható kereskedőiésfogyasztóibizalmat,melyugyancsaknyomós
érv a kategória hosszú távon történő fenntartása és
megújításamellett.

A gyógytermékek lehetséges jövője

1.10/1987.(VIII.19.)EüMrendeletagyógyszerneknemminősülőgyógyhatásúanyagokéskészítményeknyilvántartásárólés
forgalomba hozataláról. – 2. Gyógyszerinformáció, www.ogyi.

Márazisszámottevőeredménynektekinthető,hogy–
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hu, Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények
listája (2012. 04. 01.) – 3.Az Európai Parlament és a Tanács
2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásraszántgyógyszerekközösségikódexérőlszóló2001/83/EK
irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében
történőmódosításáról.–4.2005.éviXCV.törvényazemberialkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozótörvényekmódosításáról.–5.53/2005.(XI.18.)EüM
rendeletagyógyszerneknemminősülőgyógyhatásúanyagvagy
termékemberialkalmazásrakerülőgyógyszerrétörténőátminősítésénekfeltételeiről.–6.Tájékoztatówww.ogyi.hu, Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. – 7. 210/2009.
(IX.29.)Korm.rendeletakereskedelmitevékenységekvégzésénekfeltételeiről.–8.52/2005.(XI.18.)EüMrendeletazemberi
alkalmazásrakerülőgyógyszerekforgalombahozataláról
H o r á n y i , T .: Paramedicaments (preparations having
therapeutic effect but not considered to be medicines): the
past, the present and the possible future
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The registration of paramedicaments has a 25 years history
therefore the fate of these products is of particular importance Hungary. Starting from the very beginning the legal
background of the paramedicaments has been reviewed
in order to clarify the current status of the category in the
view of the harmonised community legislation concerning
with the traditional herbal medicinal products. Detailed interpretation of the Hungarian legislation in force has been
provided by the author with special focus on products based
on herbal active substances and other substances (vitamins
and minerals or substances of animal origin). The possibility
of renewal and variation of the registrations, the conditions
of manufacture or the possibility of changing in the product
classification (from paramedicament to medicine) have been
also discussed. As a conclusion the partial survival of the
paramedicament category has been deduced with the hope
that in the future the application for new marketing authorisations will be achievable again.

Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest, Mikoviny utca 2–4. – 1037
e-mail: horanyi.tamas@beres.hu

„Patikusok szabadidőben – a csipke fővárosában”
(dum spiro, spero)
Elérkeztünk a második rendezvény meghirdetéséhez. Tehát ez a második! (Repetitio est mater studiorum).
Remélhetjük, hogy az MGYT szervezésében egy új sorozat indul útnak? Vagy jó magyar szokás szerint ez is a kezdeti tűz, lelkesedés után hamvadó
parázsként szunnyad el? Kívánom, hogy ez ne történjen meg, mert ilyen kötetlen, laza találkozásokra mindannyiunknak szüksége van! Kellenek ezek
a kikapcsolódást biztosító találkozások! Ne csupán akkor tudjunk szót váltani egymással, amikor továbbképzéseken pár keresetlen szóval érdeklődünk
egymás hogyléte felől, vagy értekezleteken mérgelődve tárgyaljuk meg a minket ért sérelmeket. Mindig szigorú rendben, fegyelmezetten a „pontokért”
„hajtani”? Lehet ezt másként is! Próbáljuk meg hát Kolleginák, Kollégák most a másik utat, amikor ütővel a kézben a ping-pong asztalnál gyűjthetjük a
pontokat (bár szeretném mindenkivel tudatni, hogy itt az a nyerő, ha valaki minél kevesebb pontot gyűjt össze)!
Az ötlet 2005. szeptember 2-án és 3-án az MGYT kibővített elnökségi ülésén merült fel. Prof. Nyiredy Szabolcs vetette fel, hogy szervezzük meg BácsKiskun megyében. Ezzel elindult a „lavina”! Mi az, ami még érdekelheti a hölgyeket, urakat? Hol lehet olyan csarnokot találni, ahol a patikusok szabad
idejükben „verhetik” egymást minden harag nélkül? A mérkőzéseket szakavatott játékvezetők irányítják!
A verseny helyszíne a
Szilády Áron Református Kollégium és Gimnázium tornaterme lesz Kiskunhalason.
A kísérőknek és a hölgyeknek csodás programot biztosítunk a Csipkemúzeum megtekintésének lehetőségével. A több mint 100 éves világhírű halasi
csipke sok örömet szerezhet mindenkinek. Vásárolni is lehet, bár ennek grammja annyiba kerül, mint az aranyé! Ezekből a csodákból már sok híresség
kapott, többek között II. Erzsébet brit uralkodó, a japán császárné, Hitachi japán hercegnő, II. János Pál pápa, a francia, a cseh, a libanoni, a ciprusi elnökök
feleségei. 60 féle öltésmintával készülnek a halasi csipkék, melynek készítését a műhelyben meg lehet nézni.
Jelentkezés dátuma: 2012. augusztus 25.
Nevezési díj: 1500 Ft/fő
A verseny 2012. szeptember második felében kerül megrendezésre.
Szponzori felajánlást szívesen elfogadunk.
Jelentkezni lehet:
Cseh Ildikó MGYT megyei elnöknél a gyogyszer@dar.antsz.hu és
Benkő Zsolt MGYT megyei elnökségi tagnál a benkopatika@gmail.com címeken.
Benkő Zsolt
az MGYT Bács-Kiskun megyei elnökség tagja
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