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A Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete 
(GE) a Magyarországon működő generikus gyógyszeripari vállalatokat összefogó 
szakmai érdekképviseleti szerv. 

Az Egyesület Tagvállalatai magas minőségű, mégis elérhető árú generikus 
gyógyszerkészítmények gyártására és forgalmazására specializálódtak, melynek 
alkalmazásával a magyar orvosok és gyógyszerészek maguk is hozzájárulhatnak egy 
mindenkori, fenntartható gyógyszerkassza kialakításához, valamint ahhoz, hogy 
szélesebb rétegek juthassanak a legkorszerűbb kezeléshez. 

Ezen generikus gyógyszerek egyenértékűek az eredeti, azaz originális gyógyszeripari 
termékkel, melyet a piacot szabályzó kemény jogszabályi környezet, a törzskönyvező hatóság 
szigora, valamint a nemzetközi gyakorlat is bizonyít.  

Az originális gyógyszerek szabadalmi védettségének lejártával piacra lépő generikumok olyan 
versenyhelyzetet teremtenek, mely nemcsak a betegeknek és az egészségbiztosítónak jelent 
megtakarítást, de a betegek, illetve az orvosok számára is nagyobb mozgástér nyílik, hogy a 
számukra leginkább megfelelő, gyógyulásukat leginkább célzó terápiát válasszák. 

A Generikus Egyesület tagjai által kínált gyógyszerek nemcsak a mindenkori kormányzati 
politikát támogatja költséghatékony megoldásaival, de a magyar orvosok és gyógyszerészek 
mindennapi küzdelmes munkáját is támogatja a modernkori orvostudománynak leginkább 
megfelelő, olcsó termékeivel. 

Célul tűzték ki, mely biztosítja a megfelelően széleskörű tájékoztatást, és méltóan tükrözi a 
generikus gyógyszeripar szerepét és felelősségvállalását az egészségügyben, a köz egészsége 
érdekében. 

A generikus gyógyszerek jelenléte a népegészségügyi mutatók javításának is fontos tényezője, 
hiszen alkalmazásukkal szélesebb rétegek juthatnak a Iegkorszerűbb kezeléshez, valamint így a 
korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások megtakarításaiból nyílik lehetőség egyéb modern 
terápiák finanszírozására.  

A GE célja, az etikus gyógyszeripari kereskedelem és kommunikáció kialakítása és fenntartása 
mellett, a nemzetközi fejlesztésekre nyitott, magyar orvosok és gyógyszerészek tájékoztatása 
nemzetközi kutatási eredményekkel és gyakorlat bemutatásával folyamatosan tájékoztassa a 
szakmát a legmodernebb, a betegek érdekeit leginkább segítő terápiákkal és újdonságokkal. 

A generikus gyógyszer általában 20% - 60%-al olcsóbb, mint az eredeti márkanevű készítmény. 
Ezen kívül a rendelkezésre álló olcsóbb generikus gyógyszerek – piaci versenyhelyzetet 
teremtve - lejjebb nyomják az árát az innovatív gyógyszereknek is, ami további megtakarítást 
eredményez a betegek és a finanszírozó számára. Becslések szerint a generikus gyógyszerek 
használata mintegy 25 milliárd Euro éves megtakarítást jelent az európai betegeknek és az 
országok egészségügyi rendszereinek. 

A GE együttműködő tagja az Európai Generikus Gyógyszergyártók Egyesületének (European 
Generic Medicines Association). 

Annak érdekében, hogy a generikus készítmények a szigorú nemzeti, európai és nemzetközi 
szabályozásnak megfeleljenek, az Európai Generikus Szövetség: EGA ösztönzi a 
gyógyszeripari alapanyagok és gyógyszerek legmagasabb minőségi szinten történő előállítását.  

Minden egyes EGA által képviselt vállalat a „Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) szerint 
engedélyezett és rendszeresen ellenőrzött üzemekben gyárthatja csak termékeit. Miután egy 
generikus termék megkapta a forgalomba hozatali engedélyt és elérhetővé válik a betegek 
számára, minőségi ellenőrzése a használat során tovább folytatódik mind a gyártó mind az 
egészségügyi hatóságok részéről.  

 


