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Voltak már pénzügyi problémák az egészségügyi intézményekben 
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Egyéb bevételek

Gyógyszergyártók
és forgalmazók 

befizetései

Járulékbevételek 
és hozzájárulások

Egyéb kiadások

Gyógyító 
megelőző 
ellátások

Gyógyszer-
támogatások

Kiadások: időarányos
előirányzat

1 159,6

Kiadások
1 146,9

Egyenleg
1 174,6

Bevételek

Forgalmi adatok a Medalyse 

információs rendszerben 

Medalyse szolgáltatásunk évek óta elérhetővé 

teszi ügyfeleink számára a NEAK által publi-

kált forgalmi adatokat, valamint lehetőséget 

biztosít azok idősoros elemezhetőségére. 

A NEAK forgalmi adatokat jellemzően a tárgy-

hónapot követő hónap 16-18. napján teszi 

elérhetővé. 

A Healthware vállalja, hogy a publi-

kált adatokat lehetőségéhez mérten 

1 munkanapon belül betölti a 

Medalyse információs rendszerébe. 

Így ügyfeleink a NEAK forgalmi 

adataihoz akár a tárgyhónapot 

követő 20. napon belül hozzá-

juthatnak, azokat szabadon 

elemezhetik. 
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Piaci adatok 

Támogatáskiáramlási és betegszám toplisták, 2018 június Orvoslátogatók átlagos létszáma 

 

 
2016 novemberi esettanulmányunkban a biohasonlók európai piacával foglalkoztunk, megvizsgálva a 2016 végéig EMA 

által engedélyezett, és a Magyarországon támogatásba vett biohasonló készítményeket különböző szempontokból.  

 

Előző vizsgálatunk óta eltelt majdnem két év forgalomba hozatalait szemlélve két figyelemreméltó tény mutatkozik 

meg a biohasonló készítmények piacán. Először is jelentősen nőtt az aktivitás Európában a bioszimilerek gyártásában és 

befogadásában, másodszor pedig megfigyelhető a gyártók tekintetében egy elmozdulás az originális, vagy legalábbis 

originális anyavállalattal rendelkező gyártók felé. A készítményekben bekövetkező változásokat az alábbi táblázat 

foglalja össze (pirossal a 2016 óta megjelenő hatóanyagok, készítmények).  

2016 novemberéig 23 készítmény forgalomba hozatalát engedélyezték. Jelenleg (2018 júliusi adatok alapján) azonban 

már 45 biohasonló forgalmazása lehetséges Európában, melyek összesen tizenöt hatóanyag követő terápiái (ez előző 

elemzésünk óta hat új hatóanyagot jelent). Magyarországon 2016 óta két biohasonló készítmény (Truxima, Herzuma) 

került támogatásba, így összesen 13 biohasonló részesül 

közfinanszírozásban1.  

Az újonnan engedélyezett biohasonlók gyártóit vizsgálva 

megfigyelhető, hogy az originális, vagy originális anyaválla-

lattal rendelkező generikus gyártók nagyobb aktivitást mu-

tattak, mint a generikusok. Előbbi két kategória képviselői 

tizenhárom, míg generikus társaik egy új biohasonlót hoztak 

forgalomba. A biotechnológiára specializálódott gyártók is fokozódó aktivitást mutatnak nyolc új készít-

mény fejlesztésével. 

 

A biohasonló gyógyszerek térnyerése a generikus készítményekhez hasonlóan társadalmi szinten minden-

képpen pozitív lehetőségeket rejt. Megjelenésük megtakarításra ad lehetőséget a gyógyszerkasszának és/

vagy a korábbinál tágabb betegkör számára jelenthet hozzáférést. Azonban a generikus készítményekkel 

ellentétben több tényező is nehezítheti a bioszimilerek penetrációját, és ezzel egyidejűleg a fent említett 

pozitív hatásoknak a megvalósulását. 2018. márciusában megjelent egy OGYÉI állásfoglalás, mely szerint 

ugyanannak a referencia gyógyszernek (originátornak) különböző biohasonló készítményei közötti váltást az 

OGYÉI nem javasolja2. Habár a múltban volt olyan eset (filgrastim hatóanyag, öt támogatásba vont 

biohasonló), ami pozitív gyakorlati példaként szolgálhat a bioszimilerek közti helyettesíthetőségre, a hivat-

kozott hatósági állásfoglalás komplikáltabbá teheti a biohasonlók penetrációját. 

 

A piacra lépést és a finanszírozást is nehezíti továbbá, hogy a biológiai gyógyszerek akár szakmaterületeken 

átívelő indikációk körére alkalmazhatóak. Ezen indikációkra azonban különböző lejáratú szabadalmak 

vonatkozhatnak, ami szabadalmi jogi szempontból készteti óvatosságra a biohasonló gyártókat és a finan-

szírozót egyaránt. Végül pedig figyelembe kell vennünk, hogy a generikusoknál megszokott árcsökkenési 

hatás vélhetően nem fog hasonló mértékben megvalósulni a bioszimilerek esetében. Már maga a bejöveteli 

árszekvencia is enyhébb a biohasonló készítményeknél3, de az ehhez való igazodás sem szükségszerű a 

gyártó számára, hiszen nem tapasztalható a generikus piachoz hasonló mértékű verseny a biohasonlók 

esetében. Ezen felül az originális gyártók – melyek biohasonló-piaci térnyerését korábban már említettük – 

árstratégiája alapvetően különbözik a generikus gyártókéhoz képest. Mindezek miatt új biohasonló gyógy-

szerek piacra lépésekor kérdéses az elvárt ármérséklési és ebből fakadó megtakarítási hatás érvényesülése. 

 

Kedvező társadalmi hatása miatt tehát mindenképpen fontos a biohasonlók terjedésének ösztönzése, így az 

ezt gátló problémák feloldása is. Ebben elsődleges szerepe lehet a biohasonló gyógyszerek valós életben 

való alkalmazásáról elérhető adatok gyűjtésének, regiszterekbe rendezésének, illetve az ezekre épülő 

elemzéseknek. A megfelelő körülmények között kontrollált és dokumentált terápiaváltások adatainak 

kiértékelése segíthetne feloldani a biohasonlók közötti váltásokkal kapcsolatos averziókat, míg egyéb 

információk elemzése betegalcsoportok azonosítása és leválasztása mentén differenciált finanszírozási 

technikák alkalmazását tehetné lehetővé. 

 

 
1http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/

Vegleges_PUPHA.html 
2http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/biohasonlo_allasfoglalas_20180212_Final_jav1_20180301.pdf 
3http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84085.351867  
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Forrás: Patikai vényforgalmi adatok, Healthware elemzés 

TO
P

 10
 fo

rgalm
azó

 arán
ya 

1501

1516

2017 d
ecem

b
er -

2018 m
áju

s
h

aviátlag
2018 jú

n
iu

s

16%337 M Ft

340 M Ft

381 M Ft

422 M Ft

444 M Ft

448 M Ft

451 M Ft

603 M Ft

650 M Ft

684 M Ft

A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló hatóanyag
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A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló forgalmazó

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Richter Gedeon Vegyészeti  Gyár NyRt.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Pfizer Kft.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH mo.-i  ft.

Janssen-Cilag  Gyógyszerkereskedelmi M. Sz. Kft.

Novo Nordisk Hungária Kft.

Sandoz Hungária Kereskedelmi Kft.

Novartis  Hungária Kft.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

344    

303    

261    

249    
241    

227    227    

202    

190    187    

A 10 legnagyobb betegszámú 
hatóanyag 
(ezer fő)

ac
et

ils
za

lic
ils

av

pe
ri

nd
op

ri
l a

nd
 d

iu
re

ti
cs

ne
bi

vo
lo

l

pa
nt

op
ra

zo
l

am
lo

di
pi

n

ro
su

va
st

at
in

al
lo

pu
ri

no
l

at
or

va
st

at
in

bi
so

pr
ol

ol

pe
ri

nd
op

ri
l

289 M Ft

296 M Ft

302 M Ft

305 M Ft

337 M Ft

357 M Ft

381 M Ft

444 M Ft

451 M Ft

684 M Ft

A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló brand

XARELTO

TECFIDERA

IBRANCE

XEPLION
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TASIGNA

CLEXANE

JAKAVI

13%

Innovatív

Generikus, 

innovatív 

anyavállalattal

Generikus Egyéb

Európa 2 (0) 14 (8) 8 (7)

Észak-Amerika
6 (1) 1 (1) 1 (0)

Közel-Kelet 2 (2)

Ázsia 11 (4)

Brandek száma (Brandek száma, 2016 november)

Gyártó típusa
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é
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(Brandek száma 

2016 november)

Hatóanyag Terápiás terület
Európában engedélyezett 

biohasonlók

Mo-on támogatott 

biohasonlók

adalimumab
Rheumatoid arthritis, Arthritis psoriatica, Juvenilis idiopathiás arthritis, Spondylosis ankylopoetica, Plakkos Psoriasis, Crohn 

betegség, Colitis ulcerosa, Hidradenitis Suppurativa, Uveitis

Amgevita, Cyltezo, Halimatoz, 

Hefiya, Imraldi, Solymbic

bevacizumab

Metasztatikus vastag-, végbél-, emlőkarcinóma; metasztatikus vagy kiújuló nem kissejtes tüdőkarcinóma; előrehaladott vagy 

metasztatikus vesesejtes karcinóma; petefészek-, petevezeték vagy primer peritonealis karcinóma;  perzisztáló-, kiújuló-, 

metasztatikus cervix-karcinómában

Mvasi

enoxaparin 

sodium

Vénás thromboembólia megelőzősére műtéti beavatkozás esetén, illetve akut betegségben; hemodialízis során 

trombusképződés megelőzősére; Akut koronária szindrómában
Inhixa, Thorinane

epoetin alfa

Krónikus veseelégtelenséghez társuló anémia; szolid tumorok, malignus lymphoma, MM miatt kemoterápiában részesülő 

betegek, és transzfúzió kockázatának kitett betegek esetén anémia kezelésére, transzfúziós igény csökkentésére; autológ 

vérmennyiség növelésére; allogén transzfúziós igény csökkentésére ortopédiai sebészeti beavatkozások előtt

Abseamed, Binocrit, Epoetin Alfa 

Hexal
Binocrit

epoetin zeta Krónikus veseelégtelenséghez társuló anémia, autológ véradási program, allogén vértranszfúzió expozíció csökkentésére Retacrit, Silapo Retacrit

etanercept Rheumatoid arthritis, Arthritis psoriatica, Juvenilis idiopathiás arthritis, Spondylosis ankylopoetica, Plakkos Psoriasis Benepali, Erelzi

filgrastim
neutropénia kezelésére citotoxikus kemoterápia (kivéve CLL, myelodyslpasia), csontvelő-átültetés, HIV fertőzés esetén; 

perifériás vér progenitor sejtjeinek (PBPC) mobilizálására

Accofil, Filgrastim Hexal, Grastofil, 

Nivestim, Ratiograstim, Tevagrastim, 

Zarzio

Accofil, Nivestim, 

Ratiograstim, 

Tevagrastim, Zarzio

follitropin alfa
Anovuláció; ART, IVF, gaméta/zigóta méhkürti beültetés; LH/FSH hiányban szenvedő nők esetében tüszőérés serkentésre; 

hypogonadotrop hypogonadismus
Bemfola, Ovaleap Bemfola

infliximab Rheumatoid arthritis, Arthritis psoriatica, Spondylosis ankylopoetica, Plakkos Psoriasis, Crohn betegség, Colitis ulcerosa Flixabi, Inflectra, Remsima, Zessly Inflectra

insulin glargine Diabetes mellitus Abasaglar, Lusduna, Semglee Abasaglar

rituximab Non-Hodgkin limfóma; CLL; polyangiitis granulomatosa és mikroszkópikus polyangiitis; Rheumatoid arthritis
Blitzima, Ritemvia, Rituzena, 

Rixathon, Riximyo, Truxima
Truxima

somatropin

Turner szindróma; növekedési hormon hiány (GHD); krónikus veseelégtelenségel társult növekedési zavar; 

gyermekek/serdülők növekedési zavara; Prader-Willi-szindróma (PWS); Felnőtteknél hormonpótló terápia; hypothalamus-, 

hypophysis-rendellenességgel összefüggő növekedési-hormon hiány; 

Omnitrope Omnitrope

teriparatide Csontritkulás Movymia, Terrosa

trastuzumab HER2+ korai, és metasztatikus emlőkarcinóma; HER2+ metasztatikus gyomorkarcinóma Herzuma, Kanjinti, Ontruzant Herzuma
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