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GYÓGYSZERÉSZET

7. évfolyam 5-6. szám

ÖTVEN ÉVES AZ EGYESÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR
KÓSA L/Í.SZLÖ

li.z iparosodás korától kissé elmaradva, csupán
kezdődött meg a
gyógyszerek üzemi előállitása Az iparilag egyébként fejlett országokban általában a már meg]eYŐ yegyszer- és festékgyárak árnyékában. annak
melléktermékeinek hasznosítására létesültek a
gyógyszergyárak, némelyik pedig egy-egy patika
laboratóriumából fejlődött ki, valamely jól be' ált
készít1nén:yre alapoz,-a jöYőjét. Bárn1i is ,-olt az
.alapítás g~yako1lata, indítékul ,_-égső soron az a
felismerés szolgált, hogy tömegben sokkal gazdaságosabban, olc:sóbban és a megfelelő >izsgálati
eljárással ellenőrizhető feltételek között jobban
lehet gyógyszereket előállítani, mint'· e": tempore
a g:yóg·yszertárban- _<\. term-észettudomán:yok, ezen
belül a szerves ké1niai szintézis az elmúlt é'-tizcdckben ta.pasztalt elöreszökkenése Yilágszerte elöscgítntte a g~yógysze1gyárak erősödését
Kellő külföldi példa láttán, az iparilag dnraradott és gazdaságilag is függő helyzetben lm ő
J\-fag3ra101 szágon e:sak a századfordulón vette
kezdetét néhány konfekcionáló 1risüze111 n1egalakulásával a hazai gyógyszergyártás. A késiföbi
nagyüzemekké fejlődött Yállalkozások megindulása is erre az időre esik : 1901-bon, Üllői úti
patikájának labo1ató1iu1nában kezdte 1neg R i eht e r Gedeon a Tonogen elé5állítását; 1910-ben
alakult a,z Alka T1 egyészeti Gyár, n1cly néh_ány é"<
n1úl,·a föl,;ette a Chinoi-n nevet
A mai Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár
magva: a ch Wander R. T 1913 telén alakult
A céget a hasonló neY ű svájci gyógyszergyár
azért alapította, hogy a SYájcból átadott cikkekkel,
elsősorban tápszerekkel, gyógyc:ukorkákkal és maláta készítményekkel lássa cl az Osztrák Magyar
Monarchia 01 szágait A gyár 1913 tavaszán a
Keresztúri út 30-32 sz telken álló két épületben
kezdte meg mííködését Az induló létszám alig
60 fö volt, s ez lényegében csak a stabilizációt
hozó 20-as esztendőkben emellrndett. Ekkor kezdték ugyanis importált an} aguk felhasználásá' a!
néhán3r 1nég ma is fürgalomban leyő gyógyszerkészítmény gyártását, mint pl Legatin, Hmaletten, Uucol, Kari!, Germicid, Jodtheosan Az
alapanyaggyártás csak a 30-as érnk elején indult
meg, az e célra létesített, -de kislétszámú és kezdetlegesen fölszerelt kutatólaboratórium munkájának eredményeként. A Ronin, Vestin, Diphedan,
Ptimal. Intrajod stb. tartozott az első saját alapanyagú termékek közé. A fejlődést a II. világháború bénította meg. Leállították a beruházásokat, c,sökkent a termelés. Károkat okoztak a légitámadások, v-ala1nint a háborús eseménvek is
A felszabadulás utáni első időszak a ro~ok eltakarításával telt el, mely után a munka lassan,
üzemi észenkint indult meg
Komolvabb beruházásra, fejlődésre, a gyár
1948-ba· történt államosítása adott lehetőséget.
Az államosítással egyidejüleg a Wander R T -be
olvasztották be az egykori Krompecher Gyógyszer- és Tápszergyár Kft -t, az Octan Gyógyszer-

a XIX. század második felében

vegyészeti Kft.-t, a
KftA, az Egger Leó
és Vegyészeti Gyár
R T.-t Ekkor 'ette

Palik Gyógyszcnegyészeti
és Dr Egger I GyógyszerKft. -t és a Medichemia
a fel a Yállalat az Egyesült
Gyógyszer-· és Tápszergyár nmct
Az egymástól távoleső telephelyeken, célszerűtlen épületekben, korszerűtlen gépparkkal, hiányos folszereléssel folyt a trnnclés. Hiányoztak
a bizto11sági és µ.1unkav·édehni be1endczések is
~!\.. g:yóg}-Szeripar egészét érintő át szer vezós és PrŐ
teljcs ütemű rekonst1ukciö során, a 11iányosságok
felszámolása mellett, az eddig egymással konkurráló cikkeket előállító telepek helyett, saját alapanyaggyártásra épített, önálló profilú egységes
gyár kialakítása mit a legfontosabb feladat
Az államosítást körntő első évben ebből még
kcv-és v-alósult n1eg, de a terrnclés n1á1is íelülrnúlta
a valamennyi össze-Yont vállalat ored1nényét n1agábafoglaló 1938-as éYi össztermelóst A kés6hhiékben pedig ugrásszedíen emelkedett :
T'eI1nelé i
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l\z álla1nosítás éYében az össztcr1nelésh6l csupán
8% esett alapanyagtermelésre, ma a teljes termelés 69%-a az alapanyaggyártás Ez egyike a
legfontosabb mutatószám oknak és egy hen beszédes bizonyítéka a fejlődésnek
Ezt a fejlődést jelentős beruházás tette lehet6' é
Míg az államosításkor a hat telep együttesen
80 OOO m 3 befogadó képességű építménnyel rendelkezett, ma 280 OOO m 3 kiterjedésíí létesítmény
áll a 3400 - termelésben kö7.>ctlen, Yagy köz·
>etvc résnmő - , dolgozót foglalkmotató gyár
IAndelkezésére. E fejlesztés során létesült az ún
(:hlo1oe:id- és ( 1-vitamin-csa111ok, a to·Fáhbi fejlődés
energiabázisát is biztosító hőerőmű
gyorsabb szállítást lehetővé tevő ipanágány
korszerű iaktározás céljára a hétszíntű raktárépület, a központi tartálypark, az oldószerállomás,
a Középeurópában elsők közé tartozó, antibiotikumok steril kiszerelését automata gépekkel biztosító telep, a jól felszerelt ··központi karbantartó
csarnok stb.
xfost épül az ötemeletes központi kutatólaboratórium, mely a gyár mintegy 300 fönyi kutató
gárdájának lesz korszerüen felszerelt munkahelye
A kutatómunka térhódítása és szímonalának
emelése egyik célkitűzése a gyár fejlesztési ler,„ének .!\. korszerű és hatásos új g,;l'"óg~rszerek elő·
állítását csak elmélyült tudományos munkára
lehet alapozn1, ez biztosítja a gyors és a jó
üze-mesítés lehetőségét is, Yalamint a korszerű
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tfchnológja el'ii és gyakorlati kérdéseinek megoldását és a kiszerelés, cso1nagolás fűjlesztését is
Jelenleg í szintetikus laboratórium, 1 tápszer- és
kernote_r á piai- 1 far n1akológiai- és 1 gyóg~yszer technológiai kutatólaboratórium fáradozik a fenti
{,élok megvalóSításán. J._z ,rátfutási idő" gyorsítására külöll üz-Amesítő laboratórium, az cg:yes
gépi inŰ\-elctek ko1szPrűtsítésé1e pedjg géplaboratórium létesült
A_ régebbi analitikai lahoratóriun1 n1ode1n vizsgáló műszerekkel hihült, hogy korszerűsítsék a
nlinőségi ellenörzés inunká_ját, mely kiterjed a
kutatólabo1 atóriu1nok termékeinek, Yalan1int a
gyártásközi és a ,-égte11nékek éllenő1zésére js
Fia cgy-rgy 1nűszaki tudon1ány--os problé1na
nP.m látszik g)'ári szinte11 inegoldhatónak, nagy
kite1jeclésü sze1ződéses kapcsolat biztosítja, hog:y
egyeten1i tanszékek és rg·yéb tudo1nányos intézetek foglalkozzanak ,-ele Ugyanúg:y-· kap(solat
létesült egy- sor or\·ostudon1ányi tanszékkt'l, hatástani, szöyrttani, élettani stb -...-jzsgálatok eb.égzése
('éljából is 'alarnint klinikákkal a kísérleti
anyagok é1tékelésére Ebben a n1unkában az
01szág szá111os kó1háza is 1észt "\-esz, hogy a ininél
nagyobb ter ülctrc kiterjesztett gyógyszer kipróbálás statisztikailag is értékelhető legyen
Részbr:n az 0gészségüg_yj intézn1én:yekkcl Yaló
kapcsolat létesítése, fenntartása céljából, a kipróbálások--- 01 rd111énJ-- eh1ek é1 tékelésére: és publikálására alakult nlog a gyár g_;·óg-yszeris111e1t.et6
osztálya
A széles kö11e· kite1jesztett kutntón1unka e1ed111én:yeként az utóbbi é\tize<lben több jelentős
g}ógyszerrel gazdagodott a gyár terrnéklistája
Részint a gyá1 saját kutatólaboratóriun1aihan,
a Gyógyszer ipari Kutató Intézettel, Yalamint a
:VIagyar Tudományos Akadémia Kísérleti ÜrYostudományi Kutató Intézeté' el együttműködrn
ai'. alábbi készítn1ények előállítását dolgozták ki:
ace:riocu1naxol (Syncnn1ax)
aszkor binsa-v ('Fitan1in C)
dit-tazin {Parkazin)*
dietilka1 ba1nazin (Loxu1an) *
in1ip1amin (\fE,JipTan1in)
jodklo1 oxikinolin (-Ente1 ORcptol)
klcnan1fenikol (Chlorocid) és ennek pahnitat sója
klo1kina.ldol (Chlorosan)*
kloroquin (Dclagil)
klo1 pro1nazin (I-Iiüe1 n<il)
1evo1ncp101nazin {Tjsercin)*
lidDkajn (Lidocain)
1ncp10ba111at (Andaxin)
1netofi:,nazin (Frenolon)
fenil benzil .. a tropini un1 ··ln (Jlll id (Gast ropin)
fenacetin
feniodol (Bilospekt) *
fenmet1azin (Gracidin)
nialamid _(Xuredal)*
perfenazin (Thilatazin)*

*
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pe1np~din

(Synapleg)
prometazin (Pi-polphen)
szin1petan1in (Sy1npathon1ir:n)
trifenoxazin {Trioxazin)

Az összes te1melés mintegy iü%-a 10 éH1él
újabb készítmény. Ez azért is füntos, mert csak
korszerű és Yersenyképes készítményekkel lehEt
a nemzetközi gyógyszerpiacon helytállni
Az export kezdeti lassú, de folyamatos emelkedése révén ,jelenleg ott ta.rt gyárunk, }1ogy 111íg
1938-ban az összter1nelés ne1n egész 4o/0 -a ke1ült
e sak exportra, a fol:y ó év-i
időközben
11etYenszeresére en1elkedett - te1n1elés 60°/~-át
bocsátja a külkereskedelem, közelcbbri51 a }fedimpex J cn<lclkczésérc
~4- -..··állalat készítn1én_yei közel 50 országba
kerülnek el Európa csaknen1 Yalamenn:yi országa
inellett szá1nos ázsü1i, közel- és tá ,-nlkeleti, afi ikai
és dél amerikai állam is szerepel t\.z export llÖ'i· f':lését el6segíti a szocialista tö1nb államainak: gazdasági összefogása (KGST) és az a korunkban Iégbcmcnő társadalmi átalakulás, mely a kapitalista
gyógysze1expo1ttal szemben is kedv-ező hely'z(tet
te1en1t gyóg:yszereink részére a sen1lcgcs tön1bhöz
tartozó, Yagy a gya1n1ati so1ból éppen napjainkban felszabaduló államokban
1i1ind az export növekedése, 111ind a te1111elési
értékek kedvező Yáltozása nag:yszerü bizonyítéka
annak, hogy a ·gyóg:y szer ipari beruházások 1 ÖYicl
idón belül n1egtérülő befektetések. E 111agába11 is
kedvező t.ényhez hozzá kell számítani a. te,r1n< lc-\kcnység fokozatosan kr<l,. ez{) alakulását is :\:z
eg)' fé)re eső termelési ért-ék ug:yanis - az 1938-at-1
évi értéket 100-nak 'érn így alakult :
1918-ban:
19i9-bcn:
1955-ben:
1960-ban:
1962-ben :
tervben 1250 szerepel

9i.

120,
180,
iOO,
1050, míg az 1963-as

_Az Egyesült (Jyóg)rszer- és ~rápsZcrg_yá1 n1űkö
désérn és fejliídésérn utaló adatokból plasztikesán
domborodik ki a gyár 11elye és szerepe az egyre komolyabb rangot nyerő inagyar gyógyszeriparban
.Az 50 éves g}'-áI terv-ében a ter1nelés és a kutatás további nö\;elése, a gazdasági mutatószámok
fükozatos jaYítása szerepel Ki akai.Ja venni a
n1aga részét a világviszonylatban is clőkel6
helyezést, Középeurópában pedig a vezető helyet
betöltő magyar gyógyszergyártás munkájában

(Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár Gyógyszriosztály Budapest X, Keresztúri u
30-38)
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