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Gyógyszerészet 14. 241-24i. 1970. 

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR A FELSZABADULÁS UTÁN 
SZENTMIKLÓSI PÁL 

A felszabadulás utáni niagyar gyógyszeripar kiala
kulását, szervezeti felépítését és rnűlcödését vázo(ja a 
szerző„ Kiemeli a kutatás jeleritőségét, az expo;-t c·ze
repét Az ipar fejlesztésére tett ko-t1nányzati intéz
kedések és a gazdasági irányítá8 új niechaniznti(,sá
riak irányelvei új lehetőségeket biztosítanak a gyógy
szeripar lendületesebb, gazdaságosabb rnílködéséhez. 
A további fejlődés feltételei a belföldi egészségügyi 
szükséglet és a nenizetköz·i. 1Jiac igényeinek kielégí
tése; tervszerű együttrníiködés a KGST keretében, 
a kutatás személyi és dologi feltételeinek fokozottabb 
biztosítása, gazdaságosabb le1-rnelés és értékesítés, ter
nielési, értékesítési és 1nűszaki-tudoniányos kooperá
ciók létesítése rLe1nzetközi V'iszonylatban 

* 

A jelentős hagyományokkal rendelkező, eredmé
nyeiben gazdag gyógyszeripart a második világ
háború alapjaiban rengette meg A háború első 
éveiben a válság még nem jelentkezett teljes leple
zetlenségében; mivel a konjunktúra jelei látszottak 
a forgalom és nyereség gyors felfutása, az igények 
fokozódása, a vásárlóerő látszólagos növekedése 
és a leszorított árak miatt. A felszín alatt azonban 
már felfedezhetők voltak a válság jelei 

A háború alatt, majd a német megszállás idején 
szíme lépő Iro11nányok az ország politikai függet
lenségének és gazdasági önállóságának a látszatát 
is feladták; a gazdasági tárcák a német-n1agyar 
fizetési mérleg egyensúlyának n1egbon1Iása n1iatt 
az iparvállalatoknál a Né1netországba irányuló 
expo1 t nn1inden áron'> való fükozását szo1galn1a.z
ták Az I G. Far benindustrie már 1940-ben azt a 
javaslatot tette, hogy a közszállításokban (kórházi, 
intézeti stb gyógyszerellátás) egyenlő elbírálásban 
részesülj öµ a magyar cégekkel 

A kiviteli piacok fokozatos elvesztése mellett 
bénítólag hatott a gyógyszergyártásra az a körül-

mény, hogy az aJapanyagok és közti termékek be
szerzési bázisa is összeszűkült Itt 111utatkozott 
meg a magyar gyógyszeripar egyik legfőbb gyen
géje: a gyártás vertikalitása kiépítésének hiánya 

Az ország hadszinté1ró válásával· az iparág do
logi állományának mintegy 70%-a esett a háború 
áldozatául és ennél is érzékenyebb volt a kutatók
ban, szakniunká.sokban bekövetkezett veszteség 

A háború előtti évtizedekben, években nagy len
dületet vett gyógyszerkutatás a hábmús években 
szétesett. I\1-aradék energiáit a hiá11yzó alapa11ya
gok pótlására volt kénytelen összpontosítani 

A háború alatt és az azt követő években a nem
zetközi gyógyszerkutatás új, nagyszabású ered
ményei érlelődtek A penicillin bevezetése új lehe
tőségeket adott a kemoterápiának; a strepton1i
cin, majd a P AS és később az INH lehetővé tette 
a tbc gyógyszeres kezelését; a fonotiazin-bázi
sokkal folytatott kutatások új utat nyitottak az 
antihiszta1nin-terápia és pszichofa1111alrológia szá-
1nára egyaránt 

A háború után kialakult politikai helyzetben 
az európai gyógyszeripar st1uktúrája lényegesen 
1negváltozott. A nén1et gyógyszeripar összeo1nlott, 
a háború előtti és alatti évek német felfedezéseiből 
(petidin, mefadon stb ) származó szabadalmak a 
potsdan1i szerződés é1icln1ébcn érvényüket vesz
tették A svájci gyógyszeripar befolyása növeke
dett; Anglüt, Hollandia, Svédország gyógyszer
ipara jelentős fejlődésnek indult. Az amerikai 
gyógyszeripa.r európai szerepe is fükozódott 

A kialakult helyzetben a magyar gyógyszer
gyártás soha nem látott nehézségekkel találta ma
gát szen1ben J<~rejét az elpusztult ter111előe1ők 
pótlása kötötte le 

Az 1948-1949-ben végr.ehajtott államosítás 
ne1n csupán a ter1nelési viszonyokba11 l1ozott döntő 
változást; felis1nerve a korszerű gyógyszergyártás 
és gyógyszerellátás újszerű követeh:p_ényeit, meg
kellett teren1teni az azok számára szükséges felté-
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teleket. A kmszerű, gazdaságos nagyüzemi gyógy
szergyártás k:öveteln1ényeinek: 1neg nem felelő üze
mek beolvasztásával együtt meg kellett tisztítani 
a hazai gyógyszergyártást a tudományos .köV'ltel
rnények-nek _n1eg __ nen1 felelő, terápiás sZ-e1npontból 
kétes értékű és a több gyár által különböző már -
kaneveken gyártott, de összetételükben azonos ké
szítmények nagy számától Ugyanakkor éles ha
tárt kellett vonni a gyári technológiát igénylő és a 
korábban gyógyszer-különlegességnek deklarált, de 
inkább a gyógyszertári vagy középüzemi gyártásba 
illő készítmények között Ezek a gyökeres intézke
dések a gyári kapacitást a gyógyszerellátás szem
pontjából elsőrendűen füntos, nagyüze1ni mérete
ket és tömeges előállítást igénylő készítmériyek 
számára tartották fenn. 

Issekutz 1947-ben felmérte az akkor törzsktny'. 
vezett gyógyszer-külörilegességek gyógyászati ér' 
tékét és jellegét ( I táblázat) 

1 tábkizat 
1lia,gyr_tro18zágo·n törzskönuvezett gyógysze1 ek 1n_egoszlása 
1947, -ben, a különböző gyógysze1 for·má.k é8 csomagolási 

egységek figyelmen kívül hagyásával 

GyártO cég 
Készít
mények 
száma 

A készítmények 
minősítése 

-~--r-'b--1- _e __ _ 

~1Iinói1~----------~----,-~-l~~--1-· 10~---:-r 22--

Bggei 1 120 1 32 37 1 51 

Richte1 

Wande1 

14 kisebb gyá1 

2 7 lab01afó1ium 

61 gyógysze1 tár ..... . 

Összesen 

Magyarázat 

193 

105 

208 

120 

174 

1056 

56 81 

31 19 

21 44 

7 22 

~J. __ 6 

24'7 1 223 

a) Szintetikus v tiszta hatóanyagú készítn1ény 
b) Kivonat 
e) Galenusi jellegű k;ész1tmény 

56 

55 

143 

91 

rns 

586 

Az ekkor hozott intézkedésekre vezethető visz
sza, hogy a Magyarországon törzskönyvezett hazai 
készítmények száma még 1967-·ben is csupán 530; 
a különböző hatáserősségekkel 850 és gyógyszer· 
formákkal együtt 1500 (A gyári készítmények 
forgalomba hozatalánaJ< korlátlan engedélyezése 
Nyugat-Európában is egyre több gondot okoz. 
A közelmúltban pl. Olaszországban kezdődött meg 
a készítmények felülvizsgálása) 

A már említett intézkedésekkel egyidejűleg meg
szigorították a törzskönyvezés és forgalomba hoza
tal kritériumait Alapelvként szögezték le, hogy 
csak olyan új készítmény kerülhet fo1galomba, mely 
terápiás é1tékben a már fmgalomban levőket felül
múlja l\fagszüntett~k az olyan készítmények en· 
gedélyezését, melyek hatóanyaga nem deklarál
ható, illetve nem egységes 

A háború utáni gyógyszerkutatás első jelentős 
eredményei a penicillingyártás hazai megvaJósítá-

sához fűzőill1ek. li-ánovics eln1!3leti kuta.tásaira tá-. 
maszkodva a Phylaxia Oltóanyagtermelő és Ku
tató Intézet és. a Palik,gyá1 együttműködésé,,e] 
már 1947 -ben siker ült nyers penicillint előállítani, 
ez azon-ban csak hel:&'i alkahnazásra volt n1egfelelő 
(Fungin) Ezt követően Lovrekovich, Johan és 
Földi bravúros kutatómunkája 'ezetett 1949-
ben a i1enicillin fi§lüzen1i, 111ajd 1950-ben üzen1i 
gyártásának Jnegvalósításához Ezt }{ö-vette 
l 953-ba11 a strepto1nycing:yártás korai hazai n1ea
valósítása Az oxytetracyclin ipari előállitá~a 
1956-ban indult· meg a Gyógyszeripari Kutató 
Intézet hatható&-....k:iizremiíködésével Kollonitsdi 
és m'nnkatársai, val~1~~illt Lévai és 1nunkatársai 
munkájának eredményeképpen meg,alósult a 
D-(-)-chloramphenicol nagyüzemi szintetikus gyá1-
tása saját, szabadalmilag független eljárás alapján 
Az eljár ás gazdaságossága, verseny-képessége -világ
viszonylatban is előkelő helyet biztosított a magya1 
chloramphenicol-gyá1tásnak és ·exportnak (II 
táblázat) 

lI táblázat 
1liagya1 018zág chlo1 an1phcnicol-gyá1 tá.~a é~ -kivitele 

1954-1968 (1000 kg-ban) 
---~ 

1 

Év Gyártás Kivit.el 

-„----~------ ---·--·--- -------1~- ---------- ----

1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

0,632 
5,4-27 

lG,522 
38,999 
55 086 
90:395 

121,547 
186,026 
202,299 
230,954 
260,678 
226,412 

2, 113 
10,596 
34,0 
4-5,3 
72,7 

101, 7 
163,1 
197,2 
218,0 
238,0 
208,8 

Ugyancsak nagy jelentőségre tett szeit az oxy
tetiacyclin (O'l.'C) gyártása és kivitele (111 táblá
zat). Itt meg kell jegyezni, hogy e teimék előállí
tására a magyar ipar saját szaba-da.:lomn1al nc1n 
rendelkezett, és ez a körühr1én·y a kivitelre· korlá
tozóal\ hatott. 

1.lI táblázat 
OTC gyá1tá.sa és expoitja 1958--1968 

1958 
195fl 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1DHG 
] fl(-j 7 
1968 

(1000 kg-ban) 

3,651 
:J,150 

25,051 
41,44-4-
49,6:39 
49,535 
52 348 
60:i40 
G8,fi78 
83.520 
s1;466 

3,0 
30 
3:2 
3,8 
2,3 
2,6 

19,2 
14,7 
23,l 

Az első szintetikus tuberculostaticumoknak - a 
PAS-nak, majd az INH-nak ··-' viszonylag korai 

-- --- -----
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hazai 111cgv alósítása Gerecs, ill. Clauder kutatásai
nak eredménye A l' AS termelési és külkereske
delmi adatait a IV. táblázat mutatja 

A magy11r gyógyszerkutatás legfontosabb intéz
ménye az 1950,_ben-életre hívott Gyógyszerkutató 
Intézet (eredetileg Gyógyszeripari Kutató Inté
zet). Létesítésének aktuális célja a gyógyszerellá
tás szen1pontjából fontos, nag}r volumenű készít-
111é11y·ek ipari előállítására alkabnas, lnegfelelően 
kmszerű, gazdaságos és szabadalmilag független 
eljárások kidolgozása Az eredeti készítmények elő
állítására iiányuló elvi kutatás· csak fokozatosan, 
az aktuális feladatok rnBgoldása után juthatott túl
súlyra az intézet tevéke11ységében _Az _intézet ku
tatómunkája az alábbi ágakra tagolódik: szerves 

IV. táblázat 
PAS gyá.1tása é>J exvo1lja 1950-1968 

( 1000 kg-ba.n) 
~---'- ---'---~ 

Év Gyá.1 tás l{ivitel 

----·--

l 950 5,300 
1952 31,020 
1954 42,472 26,000 
195fi 59,147 
J 958 89,400 
1960 l:J6,897 125,100 
1962 187,817 185,000 
1964 22 7,140 225,100 
1966 218,400 205,400 
J 968 194,800 181,800 

szintetikus kutatás, alitibiotikun1-fe11nentáció-, nü-
vé11yké1niai _és biokén1iai kutatás A szerves szinte
tikus kutatás vonalán szá1nos korszerű gyógyszer 
rnproduktív,. részben szabadalmilag független gyár· 
tási eljárásának kidolgozása fűződik az intézet 
1nunkájához. A kenioterápiás készítmé11yek sorában 
a Sulfaguanidin, Supmseptyl, Quinoseptyl, to
vábbá a vércuko'l'csökkentő szu~fonaniidolc gyártását 
itt dolgozták ki A korszerű gyógyászatban nél
külözhetetlen fenoliazin-szárrnazékok (Hibemal, Pi' 
polphen, Parkazin) gyártását ugy~ncsak az inté
zetben kidolgozott eljárások tették lehetővé 

Az újabb szintetikus, ún. niásod:rendű tuber
culos_t.ati_cumok közül előállították a c:ycloserint, és 
ige"n korszerű eljtirást dolgoztak. ki az; etiollan1id 
(Rigcnicid) gyártására, amely lehetővé teszi e ter-
1nél{ek· sZéles körű eXport.]át is 

1952-ben az intézet új eljárást dolgozott ki a 
Chinoin által már 1940 óta gyártott B 1-vitami:n 
gy~rtáSára A l{orszerű eljárás erőteljes lendületet 
adott a_ foiitos térn1ék gy~ártásána.k és e~ősegítette 
exportját (V táblázat). 

A Gyógyszerkutató Intézetben folyó elvi kuta
tó1nulika ered1nényeinek sorában meg kell elnlé-:
keznünk a daganatgátló cuko1- és cukoralkohol
származékok s01áról. Az. idevágó kutatást Vargha 
Jnég 1954-ben kezdte Ennek ered1nényeképpen ál
lították elő 1956'ban a mannomustint (Degranol), 
n1el:y bel·· és külföldön ha1narosan is1nertté vált, a 
l:yü11)hoid leukae111ia és a daganatos n1egbetege-
dések gyógyszereként A mitobromitol (Myelo
b1 tnnol)" előállítása lnsztitórisz és 1nunkatá1 sa.i nevé-

v„ táblázat 
B 1-vitamin gyártása és expórtfa 1950 --1965--ig 

(1000 kg-ban) 

- Év 
1 Gyá,tás 1 Kivitel 

-----~;~-------- - ~~84 ___ T ______________ __ 
l 952 0,124 
1956 :J,978 
1957 4,994 
1958 8,091 
1960 16,098 
1962 29,686 
1964 --3ll;OJJL 
1965 40,095 

:J,553 
3,606 
7,286 

nincs adat 
nincs adat 
nincs adat 
nincs adat 

hez fűződik Jó e1edmények mutatkoztak a myeloid 
leuk.<iemia eseteiben 

A trimetoxi-benzoesav-amidok körében folyta
tott kutatás kimagasló eredménye a trimetozin 
(Trioxazin) és metófenazát (Frenolon) Mindkét 
vegyület értékesen gazdagítja a pszichofarmako
lógia arzenálját (Kasztreiner, Dumbovich, Barsy, 
Toldy) 

Az intézet íe11nentációs részlege jelentős inu11kát 
végzett a már említett OTO-gyártás, és a strep
tomycin-formentáció kidolgozásában. Az újabb an
tibioticun1ok közül a neomycin, nystatin, viomy
cin, valamint a félSzintetikus 1neticillin és oxa
cillin gyártásához szükséges 6-a1nino-penicillánsav 
előállítása is a Gyógyszerkutató Intézet érdeme Az 
antibioticum-kutatás számos ered1nénye a korán 
elhunyt Magyar Károly tevékenységéhez fűződik 

A streptomycin-fermentáció meljéktermékekép
pen sikerült B12-vitamint izolálni. Több magyar 
szabadalom foglalkozik a csatornaiszapból való 
előállításával. A gazdaságos termelés e készít
ményt is fontos exportcikké tette ( V I táblázat) 

A Gyógyszeikutató Intézet eredményes kutatási 
területe a peptidkémia Bodánszky elvi kutatásai 
nyomán Kisfaludy már 1956-b.an ipari méretű el
járást dolgozott ki az oxytocin teljes szintézisére 

1966-ban több éves kutatás eredményeképpen 
szintetikus úton előállították a humán ACTH 
1-2$, és. 1-39 frakcióit. Ebben a munkában 
M edzihradszky, Bajusz és Kisfaludy vettek részt 

VI táblázat 
B 12 ··ritam.in gyá1tá-'?a és expo1tja 1955-1968-·1'.g 

(kg-ban) 

=-;~-=J--~---~~~~~~---.----Ki~~tel~:~~ 
1955 
195G 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
19ti5 
1966 
1967 
l9G8 

0,530 
0,659 
1,091 
2,162 
3,649 
9,069 

24;050 
64,324 

103,077 
139,755 
184,550 
226,0 
227 0 
256:0 

0,249 
0,201 
0,528 

nincs adat 
nincs adat 
nincs adat 
nincs adat 
ninCs adat 
nincs adat 
nincs adat 
nincs adat 
nincs a.dát 
nincs adat 
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Az 1-28 szehenciájú peptid teljes hormonhatást 
inutat és Hu1nacthid néven fOg n1egjelenni a for
galomban (Kőbányai G0ógyszerárúgyár) 

A Gyógyszerkutató Intézet biokémiai részlegén 
előállított polisza_charid, a Mannozyn1, a szervezet 
ne1nspecifikus védekezését fokozza (Cseh és 1nu1i

katársai) 
BG{!dy, Baló és Bangha előállították az elasztáz

enziinet. Ennek klinikai vizsgálata n1ég ne1n zá
rult le. Bagdy eljárást dolgozott ki hirndin előál
lítására is 

A hazai steroid-kutatások elindítása Tuzson 
nevéhez fűződik, aki meghonosította J\fagyaror
szágon a Solanu1n laciniaturri te11nesztését A sola
sodin kinyerése és lebontásaBi.te és Magyar érde1ne 
Az egyes 1észfűlya1natok n1ikrobiológiai úton tör
ténő n1eg\ialósítására a korán elhunyt TfTix dolgo
zott ki több eljárást. E komplex kutatótevékeny
ség e1ed1nénye, hog~y az oestion, hydrocortison, 
methandienon (Nerobol) és prednisolon hazai 
gyártása megvalósult (V II táblázat) 

V 1 I táblázat 
P1ednisolon-gyá1tá8 adatai 

1960-.1968 
(kg) 

~v __ l __ ·~·yá1t~ 
1960 
1961 
1962 
19G:J 
1964 
1965 
1966 
19()7 
19()8 

1 

1 

:~ 7 
473 

1145 
924 

1665 
1739 
1G41 
2363 
2782 

A Gyógyszerkutató Intézet a magyar gyógyszer
kutatás legféíbb bázisa. Az új gyógyszerek 70%-a 
az intézet kutatón1unkájának ered1nénye. Tevé
kenységét a Gyógyszeripari Egyesülés keretében 
fejti ki, fenntitltását - a korábbi gyakorlattól elté
rően - mitga látja el a gyártóművekkel kötött 
kutatási szerződések alapján. 

1954-ben a Jnagy ar gyógyszerkutatás inásik alap
intézménnyel gyarapodott, a Magyar Tudományos 
Akadémia Kísérleti 01 vostudományi Kutató In
tézetével (KOKI) A KOKI gyógyszerkutatási 
osztálya Nádor vezetésé\: el füként cln1életi jellegű 
kutatásokat fol.ytat, 111el.yek a hatás-szer kezet ösz
szefüggései1e, a receptorok \riselkedésére irányul
nak E kutatómunka során állitpították meg Fo
dor és ]>l ádor a tropeinek abszolút térszerkezetét 
E 111unkák gyakorlati eredn1énye gyanánt }.,Tádor 
több gyógyászatilag értékes tropein-származékot 
szintetizált (Gitstrnpin) l:gyancsak Nádor nevé
hez fűződik a. beta-a111ino-ketonok sorába tartozó, 
izo111ernyesztő hatású l\l!deton és a légzőközpontot 
izgató Spirnctin felfedezése. 

Jelentős gyógyszerkutatási részleggel rendelkez
nek az egyes gyárak is. I<~zek 111űködésének ismer·
tetésére a következó'kben térünk ki 

CJhinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

1910-ben alapították. Gyártmányai és önálló 
kutatása 1 évén már a két világhábo1 ú között is 
nagy nemzetközi tekintélyre tett szert Kíváló ve
gyészei 1930-ban megvalósították a papaverin első 
ipari szintézisét. Azóta is egyik legnagyobb papa
verinszállitó a világpiacon (VIII táblázat) 

VIII tábldzat 

Papa.1:e1 in (.w5.'!a1:as só) te1··melése é8 exportjo 
1988-1968--ig (1000 kg-ban) 

Év 

1938 
1949 
1950 
J 951 
1952 
1955 
1960 
1965 
1966 
]967 
19G8 

l---~Qy_!i1 tás 
1 

0,9 
4,6 
fi,O 
9,9 

12,0 
17 4 
21:9 
45,3 
49,3 
50,5 
35,9 

Kivitel 

5,5 
7,9 
6,8 

14,1 
18,l 
40,4 
39,4 
42,7 
35,5 

A papaverinszá1111azékok körében végzett ku
tatás vezetett 1931-ben a Perparin, 1961-ben pedig 
a drotaverin (NO-SPA) fölfedezéséhez Mindkét 
vegyület fa1makológiáját Issekutz dolgozta ki 

A gyá1 saját kutatáson alapuló termékeiként 
megemlítendő a má1 tárgyalt M.yelobromol, a kö
högéscsillapító: tulajdonságú Libexin A legújabb 
01iginális készít1nény a, hornopyrirnidazol-vázas fáj
dalomcsillapító, mely az MZ-144 kísérleti jelet vi
seli (Mészáros és Szentrniklósi). Saját eljárást dol
goztak ki a prenylam:in (Corontin), a xantinol
nikotinát (Xavin) előállítására. Megvalósították az 
en1etin teljes i1}ari szintézisét (Szántay és Jlar
sányi) Jelentős új készít111ény a Glypondin nevű 
talmrmány-kiegészítő A dolgozók száma 4500, 
köztük 465 egyetemi végzettségű 

Kőbányai Gyór;y<zeiáru{fyár 

A Richter Gedeon által 1901-ben alapított üzem 
jogutódja. Saját kutatási tevékenységéből k:iemel
kezik a 'Tinca ininor alkaloidjának:, a vincaminnak 
izolálása (Szporny és Szász) Jancsó elméleti ku
tatásai alapján sza1nárium-szulfoszalicilát-tartal
mú gyulladáscsökkentő kenőcsöt állítottak elő 

Phlogosam néven Szabadalmilitg független szin
tézist dolgoztak ki a diazepam (Seduxen) gyártá
sáia. Gyá1tják a digitalis-glykozidok és anyarozs
alkaloidok teljes skáláját .. Az újabb növénykémiai 
gyógyszerek közül a vinblastin és vinc1istil1 a leg
jelentősebb. Mindkettőt a daganatok kezelésében 
alkalmazzák A dolgozók létszáma 4300, köztük 
450 eg·yeten1i \Tégzettségű 

Egye<ült Gyógysze1- és Tápsze1gyár 

Az egykmi Wander Rt. jogutódja Alapítási év: 
1912. Saját kutatáson alapul a chlornmphenicol 
gyártása, inclyről inár szóltunk. Saját eljárást dol
goztak ki a vé1n:,y-0111áscsökkentő L-1netildopa 
(Dopegyt) és a vizelethajtó etakrinsav (Uregyt) 
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gyártására Legjelentősebb eredeti terméke a görcs
oldó hatású benzcyclan (Halidor) Előállitása 
Pallos, farmakológiai vizsgálat_a néhai Komlós és 
munkatársa nevéhez fűződik Uj daganatgátló ké
szítménye a GYKI által kidolgozott Zitostop 
(Horváth) 

A gyár dolgozóinak létszáma: kb 3700, köztük 
440 egyetemi végzettségű. 

Alkaloida Vegyészeti Gyár (Tiszavasvári) 

1927-ben alakult a Kabay-füle mmfingyártás 
kiaknázására A műszaki fejlődés időközben lehe
tővé tette a társalkaloidok tiszta állapotban való 
előállítását is A mákalkaloidok gyártása és ex
portja terén a gyár nemzetközi viszonylatban is 
előkelő helyet foglal el ( I X , X és XI. táblázat ) 

Az Alkaloida dolgozóinak létszáma 510, köztük 
63 egyetemi végzettségű 

IX tdblázat 
Magyarország nyersmo1 fin-te1 ·melése és -exportja 

1938-1968-ig 

Év 

l 938 
1943 
1950 
1955 
l 960 
1965 
1966 
1967 
1968 

(1000 kg-ban) 

GyáJtás 

1,192 
3,165 
4,522 
6,801 
8,292 
9,407 
9,633 

10,238 
14,576 

Kivitel 

7,217 
3,618 
3, 731 
5,542 
6,802 

X. tdblázat 
Ópiu.1nalkaloidok ex por tfa Jlf agyar or Bzágr ól 

1937-1968-ig 
(1000 kg-ban) 

Év Kivitel Év Kivitel 

1937 0,191 1964 14 113 
1942 1,817 1965 8,679 
1949 4,187 1966 8,991 
1950 4,910 1967 8,317 
1951 5,723 1968 14,149 
1955 5,163 
1957 7,999 

XI .. táblázat 
Magyarország helye a vUág nye1smorfin-termelői között 

1957-ben 

USA 
Anglia 
Szovjetunió 

Ország 

Német Szövetségi Köztársaság 
Franciaország 
J\fagyarorszá.g .............. . 

Összesen. 

Termelés 

kg % 

19 232 
18 351 
13 979 
11 551 
10 004 

8 578 

108 955 

17' 7 
16,8 
12,8 
10,6 

9,2 
7,9 

100,0 

Biogal Gyógyszer gyár 

1951-ben alakult Debrecenben a fermentációs 
antibioticum-gyártás bázisaként. Fő termékei a pe
nicillin, i1eo1nycin, oxytetracyclin. Kutatási téren 
szoros kapcsolatban áll a DOTE Gyógyszertani 
Intézetével Dolgozóinak létszáma 1450, köztük 
124 egyetemi végzettségű 

Reanal Finomvegyszergyár 

A laboratóriumi finomvegyszerek, ioncserélők, 
reagensek stb gyártásával foglalkozik Létszáma 
630, köztük 9 7 egyetemi végzettségű 

~~~--

* * * 
Az elmondottak kiegészítéséül álljon itt néhány 

általános adat a magyar gyógyszeripar fejlődéséről 
A XII. táblázat világosan mutatja, hogy a gyógy
szeripar fejlődési üteme a gyorsan fejlődő vegy
iparnn belül is kiugró. 

Az iparág termelésének, exportjának és létszá
mának százalékos fejlődését mutatja be a XIII 
táblázat 

XII. táblázat 
Az ipar. a vegyipa1 és a gyógyszeripar fejlődése 

_"lf agyf!-1'0r szágori 1950-1965 *-ig 

Évek 11950 / 1955 1 1960 / 1965 

% ----

Ipar . 
Vegyipar 
Gyógyszeripar 

1
100 177 
100 189 

1 100 329 

* A termelés teljes volumene alapján 

255 
377 

1108 

361 
755 

3148 

XIII. táblázat 
A rnagyar gyógyszeripar te111ieUsi (T ), expo1t (E)·· 

és létszám- (L) indexének ala1culása 1950-1.967 
között 

Év T E L 

1950 100 100 100 
1951 135 182 123 
1952 186 282 143 
1953 215 346 161 
1954 241 325 179 
1955 329 493 190 
1956 331 482 208 
1957 479 496 225 
1958 693 839 258 
1959 811 1150 277 
1960 ll08 1 725 312 
1961 1553 2 778 333 
1962 2000 4 161 360 
1963 2307 5 303 381 
1964 2780 6 793 394 
1965 3148 7 695 400 
1966 3489 8 646 410 
1967 4129 10 736 440 

A fonti adatokból kitűnik, hogy a gyógyszeripar 
termelékenysége 17 év alatt kerek tízszeresére nőtt 
A másik kiemelkedő tény, hogy az expmt mértéke 
gyorsabban nő a termelési volumen növekedésénél 
(Az exportérték a statisztikában állandó árakon 
szerepel ) 

A magyar gyógyszeripar jelenleg termékeinek 
65-70%-át exportálja Az export értékét tekintve 
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a világ gyógyszert exportáló mszágai között az 
előkelő 8. helyen áll. Ez annál is figyelemre mél
tóbb, mert gyógyszeriparnnk elsősorban a hazai 
gyógyszerszükséglet ellátását hivatott kielégíteni, 
és csupán több!_ettermékeit exportálja.. A hazai 
gyógyszerfogyasztás az elmúlt húsz évben kerek 
tízszeresére nőtt llfinthogy a társadalombíztosítot
tak aránya ma már gyakmlatilag elé1te a 100%-ot, 
a belső fogyasztás növekedési rátája a jövőben 
lelassul, következésképpen, ha gyógyszeripari ter
melésünket a jövőben is növelni kívánjuk, még na
gyobb mértékben kell szem előtt tartanunk az 
exportlehetőségek fokozását Ezzel a tendenciával 
számol a gyógyszeripar fejlesztésének húszéves 
távlati terve (1960-1980), amikor az alábbiak 
szerinti fejlődést irányozza elő ( Xl V.. táblázat) 

XIV. táblázat 
A gyógyszeripar 20 éves távlati fejlesztési tervének 

elöi? ányzatai 

1 1960., 1965 i 1970 1 1975 1 1980 

Beruházás 
Te1melés 
Kiviti:J 

100% 

1

100% 
100~{) 

250% 300% 

1 
265% 1365% ' 520% 1 750% 
386% 530% j sOO% J200o/0 

1 1 ' 

A gyógyszeripar fejlesztésének nagyarányú elő
mozdítása az MSZMP KB 1960. júniusi, a vegy
ipar fejlesztéséről hozott határozatának eredője 

A gyógyszeripar fejlesztése mellett az alábbi ér
vek szólnak: 

1 A gyógyszeriparban, a többi iparágtól elté
rően, a termelésnövekedésnek csak kis része szár
mazik új beruházásból és kapacitásbővítésből; a 
termelési érték növekedésének nagyobb része a 
korszerűbb, értékesebb termékek fokozottabb 
arányú előállításából adódik 

2 A gyógyszeripar jellegzetesen kutatásra ala
pozott iparág A magyar gyógyszeripar gazdag 
kutatási tapasztalatokban; a kutatás hatékony
sága a feltételek javításával még nagymértékben 
fokozható 

A magyar gyógyszerkutatás eredményességét 
illusztrálják az alábbi számok ( XV táblázat) 

XV.. tdblázat 
Gyógy.szer kuta1á8i a,datok 

119591196011961 1196211963 

-E-lő-á-llí~ott -és_m_eg---1~-~j------ 1 --

vizsgált új vegyüle- ! 

tek száma : 28 7 i 281 · 414 820 952 

Fo1galomba hozott '.1--~-- --- -- ---
új készítinényE k 1 
szán1a -i-:l_2 ___ 3_1 _i.~~J--~-

Fo1galomba hozott 
eredeti új készít·· 
mények szá1na I 1 2 : 1 

1 

2 

3 A KGST-országok között fonnálló együtt-
1nűködés nagyban biztosítja a -1nagya1 gyógysze1 ~ 
ipar tern1ékeinek elhelyezését, vala1nint a kész 

gyógyszerek (gyógyszer-különlegességek) magas 
exporthányadát A termékek specifikációján ala
puló hosszabb távú együttműködések lehetővé 
teszik az ipar szá1ná1a a tervszerű, n~;ugodt, nagy 
volumenű, gazdaságos termelést. 

A gyógyszer-alapanyagok és kész g} ógyszerek 
exportmegoszlását mutatja be a XV 1. táblázat, míg 
a XV 11. táblázat a baráti országokba irányuló kész 
gyógyszer exp01 tjának néhány számadatát tárja 
elénk Az a kö1üln1ény, 11ogy a szocialista oi:szá
goknak közvetlen fogyasztásra szánt gyógyszer
különlegességeket exportálunk, uen1 csupá11 gaz
dasági előnnyel -jár,_Ji_anem nagyban hozzájárul 
a 1nagyar 111á1kakészítn1ények isn1ertté tételéhez 

XV I táblázat 
Oyógy.Bze1-ala.panyagok és ké8Z gyógy8ze1·ek; exportja 

1950-1968--ig 
(1000 devizafürintban) 

---E--\~ ·-----j --~-1~~-~nyag 

1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19.66 
1967 
1968 

' 

123,100 
160,200 
190,200 
250,800 
285, 700 
291,500 
235,600 
231,200 
231, 700 

J{és,..; 
gyógysze1 

23,265 
54,164 

133,900 
209,900 
321, 700 
:136,200 
402,900 
492,300 
G3G,GOO 
740, 700 
ii9,~00 

X Vll láblázat 
.\!-éhány J{GST-or szágba i1 ányuló gyógysze1 -1 ZJJortunk 

alaJculá"fa, 1950-1965-ig 
(1000 devizaforintban) 
----

F elve\. 6 01 szág 

Szovjetunió 
Bulgá1ia 
Lengyelo1s:zág 
ltománia 

1950 

886 
4,229 
2,697 

1 

1955 1965 

106,035 l 395,39G 
2,659 
3,654 ~ 24-,851 
:'5,843 . 5,Gü2 

' 1 

4 Az UJ gazdaságüán:y-ítási n1echanizn1ust a 
gyógyszeripar területén - kísérletképpen - n1ár 
1966 január l-én bevezettük Az azóta eltelt négy 
esztendő már lehetőséget ad az új gazdaságirányí
tási elvek és intézkedések gyógyszeripali kihatá
sainak megítélésére Az addigi, lényegében csak 
mennyiségi tervmutatók helyébe a devizaegycnleg 
és a nyereség fogalma lépett. :Ez a vállalatok mun
kájában a tern1elés, import és export gazdasági ér
tékelésének egységes szemléletét követeli meg .. Az 
egyes cikkek előállításában a vertikalitás kiterjesz
tésével csökkenteni lehet a gyógyszer ipai ban még 
mindig nagy impmthányadot. Az elavult, gazda
ságtalan technológiák szinte önmaguktól sor vad
nak el az új mechanizmusban. Az adott föltételek 
inellett a gazdaságosság követeln1ényei nen1 mehet
nek sem a belföldi gyógyszerellátás, sem a KGST
államokkal szemben vállalt exportkötelezettségek 
rovására, hanen1 azokkal a legszorosabb összhang-
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ban valósítandók és valósíthatók is meg. Az új 
1nechanizn1us szükségszerűvé tette a tudon1ányos 
alapokon nyugvó piackutató munka elmélyítését 
Új vonásként jelentkeznek a gyógyszelipar életé
ben a külföldi ·cégekkel kötött együttműködési 
szerződések (Eddig a Chinoin a CIBA gyánal, az 
Egyesült Gyógyszei- és Tápszergyár a Sandoz AG
vel, a Kőbányai Gyógyszerárugyár pedig a belga 
J anssen céggel lépett együttműködésre ) Az eseten
ként különböző tartalmú szerződések célja a magyar 
gyógyszeripar be!- és külföldi választékának növe
lése, szorosabb kapcsolatok a külföldi piaccal, tu
dományos-műszaki együttműködés 

Az új gazdaságirányítási rendszer már eddig is 
szá1nos eredményt hozott: inindenekelőtt az ipar
ági nyereség növekedését, anélkül, hogy a kitűzött 
mennyiségi tervmutatók teljesítését lelassította 
volna. 

5. Amikor a magyar gyógyszeripar jövő lehető
ségeit vizsgáljuk, nem csupán a kedvező adottsá
gokat kell figyelembe vennünk, hanem a nehézsége
ket is .. A világszerte élesedő piaci verseny minden 
exportáló iparággal szemben fokmódó követelmé
nyeket támaszt Ez teljes egészében érvényes a 
gyógyszeriparra, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
egyre szigorodó biztonsági intézkedések és követel
mények a kutatás költségeit és a ráfo1ditott időt is 
tetemesen növelik Világjelenség, de a hazai viszo
nyokra is érvényes, hogy a kutatás biológiai (far
makológia, toxikológia sth ) ágának létszámellá
tottsága a k:émiai kutatással szen1ben el van ina
rndva és ez az új gyógyszerek vizsgálatának elhú
zódását vonja n1aga után. Az előkészületben levő 
gyógyszer-töizskönyvezési rendelet feladata, hogy 
a kötelező gyógyszervizsgálatok szintjét a nemzet
közi követelményeknek megfelelően állapítsa meg 
(A minőségi követeln1ények elvi meghatározója a 
VI. kiadású Magyar Gyógyszer könyv.) A dologi és 
személyi feltételek megteremtéséről az iparágnak 
kell gondoskodnia A készítmények széles körű 
expmtja különleges minőségi kérdéseket is felvet 
(állandóság, trópusálló kiszerelés, csomagolás stb.) 

E tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé a 
magyar gyógyszeripar felszabadulás utáni hu
szonöt esztendős 1nűködésének részletesebb isn1er
tetését. Célom az volt, hogy a fejlődés mértékét és 
irányát, a magyar gyógyszeripar népgazdasági 
jelentőségét és az iparág jövő fejlődésének pers
pektiváit érzékeltessem 
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TI. C e H I M H K JI O llI 11: 0 pa.3BUITTUU BCH2epCKOi1 ifjap·· 
.A1aqesmu11eCKOi1 npOMblWAeHHOCmu nocAe 0CB060JICÖeHU5l 
cmpaHbt 

ABrüp OITHCbIBaer o6pa30BaHHe, opraIUI3all,HIO 11 ne5I-
1e.J1bHOCTb BeHrepCKOH itJap1\laU,eBTJ1l!eCKOtí: npOMbIIIIJieH
HOCTH nocne ocB06o~a._Tio,ri;i1epKHBae1c51 Baif<HOCI'b 
HaYqHÖ··HCCJ1enoBa1eJJbCKOil paóOThl H püJJb 3KCIIOpra 

TiocraHOBJieHH5I TipaBHTeJibC1Ba no XI1MH3all,HH rrpo
MblllI 'leHHOCTH, ,!l;HpeKTHBhf HOBOtí 31{0HO.'\U1l!CCKOH TIOOIH
THKH ,rr;aJIH B03MO/KHOCTb 6onee ÓYpHOMY pa3BHTHJO, a 
IaK/KC 3KOHOMHlJeCK0MY rroreHDJ:laJIY B 06J1acr11 Q_Jap,1a
U,eBrMqeCKOi1 rrpOMbillIJJCHHOCIH. 

)'CJJOBHeM p;aJibHetírnero pa3BHIIUI 5Ii3JI5Ierc51 
- Y.UOBnersopeHHC rrorpe6HOCIH, Kal( 01eqeCIBCHHOfO 

3,!l;paBooxpatte1111e, raK H rv1e)f(,U,YHapoµ:noro pbIHKa; 
- nna1-1011'1eptta5I KOOnepan115I B paMKax CoBera 8KoHo

"111GecKol1 B3a11Mon0Mom11; 
·- 6onee coBpeMeHHoe o6ecneGeHHe Ka;..r.paI1111 11 Mare

pManbHbIMH cpe,!l;CTB3MH Ha~l!HO-HCCHe,[l;OBaTeJibCKHX pa-
601· 

~ 6onee 3KOHOMHGHOe npOH3BO):\CIBO 11 pea.ilH33U,H5I 
DpOAYKU,HH; 

- C03.i];3HHe npOH3BO):\CIBCHHOi1 11 HaYl!HO-HCCJICJJ;OBa
re.JibCKOil 1<oonepa1u111 B l\·1e)f(,!l;YHapoAHOM J11acrnraQe 

Dr P. Szent mik 16 s i: TheHunga1ianpha'l1na
ceutical industry after wor ld war 11 

The develop1nent, organization and function of the 
Hunga1ian pharmaceutical industry during the decades 
passed since the end of the second world war is outlined 
The iir1po1 tanoe of Iesea1·ch and the role of expo1 tin tbc 
develop1ncnt is emphasized. Go>ve1111nent 1neasu1es in 
the direetion of the chemization of the industry and the 
ne\v mechanism of economic direotion and control havc 
opencd ne•v possibilities also for the more enc1getie and 
rnor·e oeconomical development of the pha1n1aceutioal 
industry. Conditions of the fur ther edvancement in
clude: the fulfillment of the internal medicina! requüe
n1ents and of the demands of the international pharrna
ceutioal 1na1ket; planned coopocration in the f1ame of 
the Council of l\iutual Assistence (COl\.iECON), securing 
of all persona! and material requirements for up to datc 
research on the highest level; application oi more oeco
nomical methods both in production ánd sale using 
advanced methods not only of commercial, but also of 
technical and scientific uooperation in international 
relations. 

P S z e n t mik 1 ó s i: Die Nachk1 icgsentwicklung 
de1 ungari'3chen pharniazeutischen 1 ndust1ie. 

Die Ausbildung, de1 .::iufbau und die Funktion de1 
ungarischen pharmazeutischen Industrie der Nach
k:riegsperiode werden skizziert Hervorgehoben •vird 
die Bedeutung der Forschung, so-,,vie der Exportinten
sivitat. Die zm· Chemisierung der Industrie getroff0nen 
Regierungsmassnahmen und die Prinzipien <les neuen 
VVirtschaftsmechanismusses schaffen neue l\föglichkei
ten zur erfolgreicheren und v,ü tschaftlichen Funktion 
der pharn1azeutischen Industrie„ '\Toraussotzungen der 
Weiterent-,,vicklw1g sind: Befriedigung des hein1ischen 
BedarfCs und jenes des internationalen l\iarktes, plan" 
massige Zusannnenar beit im Rahmen des Rates für 
Gegenseitige \Virtschaftshilfe, gesteigerte Gevdi.hrleis
tung der subjektiven und objektiven Bedingungcn in 
der Forschung, -,,virtschaftlichere Produktion und \Te1-
we1tung, die Herstellung von Produktions-, Ver>ver
tungs- und >vissenschaftlichtechnischen Koo1Jerationen 
im internationalem l\fasstab 
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