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AI<1'UÁLIS OLDALAK 

A magyar gyógyszeripar múltja, jelene és lehetiíségci 

Orbán Adú111 

J\íolló: „.-1gyúg1·s::.eriparo11yersa11.vagukbu11 s::.egény 
ors::ágok s::.án1ára, 111int cuni~\·en i\Ia,zrarors::.ág, kiil<huJ
sen .fbntos s::erepet t()/t be, his::.en \'Ís::.ony!ag kevés alap
(flZ\'aghúl, nagr s::.e!le111i tökét, innovációt és s::.a/audást 
igény/6 111u11ká\·a/, exporlpiaco11 is jól elad!iutú fc/'111éket 

állít c/1)·. A 111agrur ,z1·ág_1·s.:cr- és \'eg1·ipar u .t\'. s::.ú::.ud 
kc::detétáljiJg1·u u 111.:111::.ctgo::dusúg egyik /cg1«.:rsc11yképc
schb ága::.uta .. Búr t(ih/1s::.1Jr is olaJ!iuihon rcngef!e 111eg 
hag1·0!71lÍ11yos piucainak dss::.conilása .. , n1égis /.:1}pcs 1·0/t 
1Uro és 1{iro talpra ú/lni és J~iló'dni." 

/\ szúzCves n1l!ltra visszatekintö n1agyar gyógyszer
ipar országunk egyik büszkesége. Sikereit talán nc1n túl
zás hazánk egykor volt sportc!iadalaihoz hasonlítani. A 
n1agyar gyógyszeripar a vilúgranglistákon ugyanis sokkal 
elörébb áll. inint ahogy az orszúg lé!ckszún1a indoko!nú: 
! 970-bcn p!. a világ gyógyszcripnri tcnncl0sének 1.5('.i(i-út 
adta. 1niközben az egy lakosra jutó gyógyszcrtennelés te
kintetében az 5. helyen Jllt. 1\ vilúgranglistún ezzel az 
eredinénnycl a 12-1.:J. helyet foglalta cl. az exportálók 
küzött pedig a 7-S. volt. Húsz évvel később a közel 950 
111il!ió dollúros össz-értékesitésc a!apjún a 150 iVlrd USD 
értékü vi!úgtcnnelésböl 0.66(~·()-kal részesedett. útnclc ez
zel is az egy f'örc esö gyógyszertennclésbcn a vilúgrang
sor 7-8. helyét Coglalta e!. Ugyanakkor az is köztudott. 
hogy tcljcsít111énye csak egy közepes tnérctü európai illet
ve japún 1nultinacionúlis cégének felel rncg. 

/. 

;\ inagyar llú?.11cr Dúnic/ (a 1nonarchia elsö vcgyész
doktora) 1nég rcfonn-korszakunk nagy'szerü n1c11ctclésL' 
idején akciót kezdcn10nyezett .. g)'ógyszcr és vegyészeti 
gy·úr alapitásúra". ·rörekvése azonban ekkor elbukott. s 
végül csak az 1867-cs kiegyezés i<löszaküban alapítottük 
n1cg a iV1agyar Gyógyszerészeti és rvlüvcgyészeti \1üllala
tot. (Abb;:in az iclöben azonos ll:ladatkörrc! csak London
ban és Párizsban iní'lködött hasonló vállalat.) 

;\z clsö n1agyar gyóg;'szt:rgyár ugyan jelentős sikere
ket könyvelhetett cl. dc 1912 novcn1berébcn 111egszünt. 
Ekkor azonban 111ár több kitünö inagyar gyógyszcrgyúnó 
vúllalat is 1nüködött. ,1\z Eggert ! 895-bcn alapították. Ezt 
követte a Richter Gedeon Rt. 1901-bcn. rnajd 19!0-ben a 
Chinoin jogclödjeként az ;\lka. végül 191:2-·!91~-ban a 
Dr. \Vandcr Rt.. a késóbbi Egis Rt. jogei(\djc. 

Új gyúraink eleinte fi.H.:Cnt iinponált gyógyszer-alap
anyagokból állitottak elü készg)'Ógyszcri..!ket. kisvártatva 
azonban n1cgindult és ft)kozatosan fejlődni kezdclt a ha
zai gyógyszcralapanyag-gyúrtús. 

Az e\sö világháború viharai után a 1nagyar gyógyszer
ipar jelentős iparággá fCjlödött. tekintélyes exportot bo
nyolított. külföldi leányvú!lalatokat is alapított. f(lilönö
scn u Chinoin jclcskcclctt az cxportjúval. J\ két vilúghábo
rú küzütt clsösorban a Richter és a Chinoin uralta a hazai 
piacot. dc korszakos jc\entösCgü k0szit111Cnyeivcl (pl. 
szulf'ona1nidok. vita111inok. túpszcrek) a \Vandcr is jclen
tös piaci részesedést szerzett. 

l\·lagyarorszúgon 1938-ban 111ár 36 gyógyszergyártó 
vúllalat 111üködütt. E111!ítést érde1ncl az 1927-ben "risza
\'c1svúron létcsUlt gyártó cég. aincly az;\ !kaloida jogelőd
jének tekinthetö. (.1\ Tiszúntúlon egy·ébként 1921 óta inü
ködött a Rex gyógyszcrgyúr is. inclyből nz 1948-as ;:í!ln
rnosítús utún a Biogal fejlödött ki.;\ penicillin és szúnna
zékai c!üúlli!úsúban is nagy szerepet játszott.) 

.A II. vi!úghúború jclentöscn visszavetette a gyógy
szcrgyártúst is. Je!leinzö. hogy az utolsó békcévnck szú
n1ító 1938-as l:v tenncll:si szintjét gyógyszcriparunk csak 
l 9~19-re érte cl. Ettöl kezdve azonban tcnnclésénck növe
kedési lite1nc hosszú ideig töretlen volt. 

i\z 19.,fS-ban végrehajtott ú!la1nosítús a tcnnclöcrök 
klHJcentról;:isút tette lehctövé. és hasznosnak bizonyult a 
nagy hagyDrnúnyokkal rcndelkczü kutatús központosítúsa 
és !\.:jlcsztése. 1950-bcn hozták létre a Gyógyszeripari 
K.utató Intézetet. dc nen1 szünt 111cg az egyes gyári kuta
túlaboratóriu1nok tevékenysége scrn. /\ Chinoin egyik fö 
tcvékcn:'ségc az antibakteriúlis szerek gyúrtúsa és kutatú
sa !ett. dc a növényvéclöszer-gyúrtús is rontos szerepet ka
pott. i\Z Egyesült Gyógyszer- és ·rúpszcrgyür (Egis) a 
klizponti idegrendszerre ható gyógy·szcrekke!. a szin
tetikus antibiotikun1okka! és a C-vita111innal kicn1cltcn 
rog]a!kl1Ztllt (111ajd kön11endi gyáregységének [étrehozósa 
utún a készgyógyszcrek gyártása is nagy lendületet 
kapott). i\ l(öbányai Gyógyszcrúrugyúr (Richter) a hor-
1nonkészít111é11ycket prc rcrú!ta. 

,\z álla1nosítúst küvetőcn gyógyszcrgyúrt<ísunk elsöd
!eges feladata a hazai gyógyszerpiac igénycint:k a kielégí
tése lett. Ezért 111úr az ötvenes években 111cgkczdték a kor 
legf'onttisabb gyógyszereinek (pl. antibiotikun1ok. sztcro
iclok. gtirnökór elleni szerek. daganatos betegségek 
gyógyszerei, vitan1inok, fenotü1zin-szúnnazékok) a gyár
túsút. Ehhez jclcntös kutatúsi kapacit<lsol.:.at kellett létre
hozni és n1l'tködtctni, ncn1csak az originális tcnnékckre. 
hanc111 az cljórús szab<1clahnakrn és a technológiai kutatú
sokra is knnccntrúlva. Ennek crecl111énye lett olyan gyógy
szerek 1;.:Jfedczésc és forga\Jnazcisa, 1nint pl. a DegranoL a 
:vlyelobrornol. a ivlannogranol. a Trioxazin. a Frenolon, a 
No-Spa. a Libexin. a l)epersolon, a Spiractin és a iv1yde
to11. söt az originális és a generikus tennékek rne\lctt a 
n1agyarorszúgi gyógyszergyártásban jclentös pozíciót 
rog!a!tak cl az ún. reprodukciós tennékck is. 
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1. ábra. A 11wgyar gyúgyszerip11r e..\7mrttaf jellétt1czflctííféjlifiÍése 
1965-lfJR7. kö:ütt (1960: index= 1) 

1\ n1agyar gyógyszeripar 1965-ben a tcnne\ésének több 
n1int 60(!/ó-át a világ 70 orsz3gába exportálta. bár export 
lehetőségei elsődlegesen a szocialista országokba és a l'á
vol-J(c\etre ininyultak. A.z 1965. utáni f~llendlilést (1. 
ábra) az tette lehctövé. hogy a gyógyszergyárak ügyesen 
kihaszná!tók a szocialista gazdaság akkori rendszerén be
lüli \chetöségcikct. 1\ legnagyobb 111agyar gyógyszervúl!a
!atok képessé vúltak az együttn1üködésre a fejlett országok 
gyógyszergyártóival. n1ind az originális vegyületek közös 
kifejlesztése, 1nind pedig a liccncn1cgállapodúsok terén. 
Erre az idörc tchctü a nagy gyógyszeripari rekonstrukciós 
progran1ok befejezése. 

A n1agyar gyógyszcrgyúrak 1968 után cgyrt:: nagy'obb 
ön<illóságra tettek szert és a 80-as évek elejétől f'okozato
san önállósodott a vállalatok külkereskedehni 111unk{~ja. 

ivlagyarország - a szocialista országok közül elsőként 
- 1976-ban csatlakozott az EFl'A gyógyszenninőség-cl
lenőrzést szabúly1ozó egyeztnényéhcz. Ekkor rnúr az öt ve
zető rnagyar gyógyszergyár (/dkaloida. Biogal. Chinoin. 
EGY"I~ K.őbán}'ai) a ncn1zcti jövcclelen1 5-7(~,()-át tcnnelte 
ki. /\z egészségügyi cllútúshoz h:gszlikségescbbnek tartott 
tennékck hazai piacát a szóban fürgó cégek ,.lefedték". Az 
ellátásban lényeges, dc t'v1agyarországon netn gyártott 
gyógyszereket in1portálták. illetve „egyedi iinport'' 1ncg
ncvezéssel 111inisztériurni engedély alapján hozták be. A 
Szovjetunió vezctö szú!lítója a 111agyar gyógyszeripar lett. 

II. 

F\z 1990-es évek elején fordulat következett be. /\ 
tásadaltni. politikai és gazdasúgi változások kihatottak a 
gyógyszeriparra. illetve bcf'olyásolták a lehetőségeit is. 
fellazultak a inagyar ú!la111 últal kialakítolt tennékspccia
lizálódások. A gyógyszergyárak ekkor kezelték kialakítani 
önálló be!- és külkereskede!rni szervezetüket. A külföldi 
gyógyszergyárak egyre határozottabban léptek fel, jelen
létük a rnagyar piacon egyre erőteljesebbé vált. A 
törzskönyvezési illetve türgalon1bahozatali gyakorlat 
n1egváltozásával együtt júrL hogy csaknen1 az összes 
jelentős külföldi készillnény 111cgjelcnt hazánkban is. /\ 
rnagyar gyógyszergyárak ht:lyzcté! nehezítette, hogy nen1-
csak a hazai piacokon kellett egyre növekvő konkurenciá
val szátnolniuk, hanern a hagyo111ányos export piacok 

felvevőképessége is szükült, részben a térségben tapasz
talható gazdasági nehézségek, részben pedig az ott is 1neg
jclenő konkurencia tniatt. iv1a n1ár hazánk is tagja a ter-
111ékszabadahnas országok hatalnu1s táborának. Min
deközben gyárainkat privatizálták és ennek során több
nyire külföldi szak.inai befektetők kezébe került a 
részvények 1ncghatározó illetve többségi tulajdona. 

A kezdő év szerint regisztrálva a privatizáció folya-
1natát, vezető gyáraink privatizálására az /. tábltí:::.atban 
közöltek szerint került sor. 

I. táblá:at 
Ví.!:etii gyógys:crgyáraiuk pril'ati::.áciájá11ak ke:dá' é1•ei és 

új tulajdonosai 

Gyúr incgnevczése 

Chlonin 
l::gis 
l !un1ún 
Richter 
Biogal 
Alkaloida 

Privatizúció kczdö éve Szakrnai befektet(\ 

1991 
1993 

1993 
l 99"! 
1995 
1996 

Sanofi 
Sen·ier 
N<1vophan11 
pü.-i bdl.:ktetö 
Teva 
ICN 

F\z 1998-as bt:!flJ\cli és export forgalini adataikat - a 

Phannavit Rt.-vel kiegészítve~ a II. táblázatban közöljük. 
Je!lc111zö. hogy a Chinoin, a Richter, az EGIS és az ICN 
Hungary exporttevékenysége - az értékesítés volu111enében 
- 111cghaladja hazai e\acl<isait. A hazai gyógyszeripar 1996-
ban 92 országba 111integy· 260 iv1USD tSrtékbcn export<ilt 
gyógyszereket. (tvlagyarorszúg ktSsztennék iinportja ekkor 
38 országból közel 340 !'v!USD értéket tett ki.) 

//. táblti:at 
J 'e:etií gyáraink l'J'J8. él'i forgahni adatai 

(iyúr 
n1egnevezése 

ICN 1 [ungary 
Bioga! 
Chinoin 
Egis 
!Zichlt:r 
Hun1an 
Pharmavit 

r(lrr(L,: i\.1:\CiYOSZ 

Belföldi Export 
értékesítés (i\·lrdFt) 

(i\lrdFt) 

·L3 9.7 
12.5 12.5 
12.5 27.6 
15. ! lú.7 
!7.7 37.3 
!8.-l 2.7 
7 Ji ú.5 

értékesités 
iMrdFtl 

l '1.11 
25.0 
-111.1 
J !.8 
55.0 
21.! 
1-l.I 

1\ Richter kivételCvel valainennyi vczetö gyúrunk 
többségi tulajdona kü!f'öldi szak1nai bel~ktctők kezCbc 
került. Ezzel párhuzarnosan - az 19··18-as ál\a1nosítúst 
1ncgelözö iclöszakra ernlékeztctőcn - új gazdas3gi szerve
zetek jelentek 1neg gyógyszergyftrtóként. Az 1998. clc
ce111bcr 31-i állapotnak 1ncgfele!öen 44 gyúrtúsi engedély
lye! rendelkező gazclasúgi szervezet n1üködik l'VIagyaror
szágon (III. ttíbltízat). 

Ill. táb!á:at 
11 u111ú11 gyágyS':.e1gytirtdsi e11gedé/(1•e/ re1ulelke:ií ga:dastigi 

s:en·e:etek listája 

Cég neve i\'legjegyzés 

ACi;\ Ciltz Kft. oxigén 
Bellis Gyógyszcrken.:sk. Rt. FoNo. kcntn.:s, \·égbdkúp 

oldalon 
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/OZvtatás a= elő:::ö oldalról 

Cég neve 

Bért.':s Ipari Tcnnelö I.Z.ft. 
Biogal Gyógyszcrgyúr Rt. 
Chcrnica! Futurc Kft. 

Chinoin Gyógyszer~ és 

Vegyészeti Tcnnékck Gyára Rt. 

Diachc111 Kft. 
Egis Gyógyszergyár Rt. 

EuroCarc Egészségügyi 
Szolgáltató Rt. 11. sz. 

Dlalizís központ 

rv!cgjcgyzés 

készgyógyszcrck 

tabletta. kcnöcs. kúp 

készgyógyszcr 

Egifcron injekció 
készgyögyszcr 

Extractun1 Phanna Rt. készgyógyszcrek 

Gaknus 6000 Kii. FoNo. gaknikun1 
Gla:.:o~\Vt:lkon1c Kft. 111úsodlagos cso1nagolús 
C!yógynüvCny Kutató 

Intézet Rt. tinktúra. l'.X!racturn 

Ciyógyst.crkutató Intézet J(ft. 

1 lajdú Gyógyszerkercsk. Rt. FoNo. gaknikun1. oldat. 
kt:nőcs. tabktta 

HclioPhanna Gyógyszcrgyúrtó Kft. galcniku111. készgyógyszcr 
!-lospa-Diaincd KH. 

! lurnan Oltóanyagtt:rn1clü és 
Gyógyszcrgyúrtó Rt. készgyógyszcr 

Hu1nanphanna Kfi. készgyógyszcr 
ICN iv1agyarorszúg Rt. készgyógyszcr 

K & l3 i\'kdi-Gakn Kft. 
Kaposphanna Kn. 
Konnúro1n-Esztcrgon1 i\·lcgyci 
Szcnt Borbú!a Kórh. Rcnd. int. 

!.indi.'. Gáz [\„fagyarorsz;ig Rt. 
lvleditop Gyógyszcrgyúrtó és 

Forgalinazó Kft. 
ivlcsst:r Hungarogúz Kft. 
Pannonphanna Kft. 

Panna Prndukt Kft. 

Pharnraco V;:1s lvlcg.yci 
Ciyógyszcrdlútó Vá\lw!at 

Jlbarn1afontana 
Ciyúgyszcrt:szcti Rt. 

Pbarrnan1agist Kft. 

PhannaprcYent Rt. 
Phanna\·it Gyógyszer- t":s 

infúzió. oldat 

készgyógyszcr 

szilúrd és ncn1 steril 
por, tabkHa. bi.:\"ont tab!c!la. 
készgyógyszcr 
tabletta. gaknusi oldat. 

kcnöcs. kúp. kész
gyógyszcr 

tabletta. kenöcs. kúp 

szilárd. lúgy. folyékony 
gyógyszer. készgyógyszcr 

steril oldat. injckciú. szcrn
es OlTCSt'.pp. készgyúgyszcr 
FoNo. gaknikwn 

t!dn1iszcripari Rt. készgyúgyszcr 
Phanni Ciyógyszcrgyúrtó-

és Forg;:ilinazó Kft. 
Praxico Gyógyszergyártó és 

Kt:n:skcdd1ni K n. készgyúgyszcr 

Rcanal Finornvcgyszcrgyúr Rt. készgyógyszcr 
Richter (h::dcon Vcgy. Gyúr Rt. készgyógyszer 
Sanopbanna llyógyszcrkcrcsk. V. tabktla. kúp, oldat. steril 

in!l1zió 

fó~rlatús a kö\·ctku::6 hasábon 

foh·ratús a:: c/6::6 hasábról 

CCg 111.:vc !'vlcgjcgyzCs 

SK \V Biott:chnológiai Kii. vankoinycin kiszcn:ks 
Tolnaincd Gyógyszcrkcrcsk. Rt. gaknikurn 
Uniphanna Gyógyszcr-Bioanyag 

és Vcgyianyaggyúrtó Rt. 
Vaccina Bt. 

\Vcstpbar111a R1. (Zalaegerszeg) 
\Vestphanna Rt. (Györ) 

Fonús: Ph:1rm<1ldax !998 

;\z i111pon !iberalizúlás következtében az ehnúlt évek
ben n1cgtöbbszörözödött a ivlagyarorsz[1gon forga\01nban 
lévö gyógyszerféleségck szá111a. f\ PIHir111afelax adatai 
szt:rint a lakossúgi jüróbcteg-cllútúsban 3574 gyógyszer 
volt elérhető 1998-ban. Ebböl 1083 111inösü! hazainak. 
(En110keztctöDl 1990-ben 763 rnagy'ar n1cllctt 460 irnport 
gyógyszer volt forgalornban). 

A kUlfö!cli gyógyszerek térhódítúsa szán1os változást 
indukúl. ;\z 1990 óta tartó átrendeződés küvetkez111énye. 
hogy volun1cnbcn (dobozszá111 szerinti rorgalon1ban) 
82.W~·éi-ról 68,6(~···()-ra csökkent a n1agyar gyógyszerek rész
aránya (11~· táblázat), 111íg a lűrga\0111 értékét vizsgálva a 
változás - 73, 71}~1-ról 39,0~·~J-ra - 1nég ennél is drátnaibb át
rendezödést igazol (J·: táblázat). A volu1ncn és az érték kö
zötti különbs[g rnagyarázatát a 1:1. táb/dzat adja. Az in1port 
gyógyszerek dobozonkénti <ltlagára 1998-ban közel háro111 
és félszerese volt a hazai t'.lőál!ításl! gyógyszcrekénck. 

11: táblá:(Jf 
..t ha:ai és i111port gyágys:erek forga/11ui11(Jk i•á/to:ása 

J990-/99S. liö:ött (i·ollt111e11bc11) 
-------------------- ------

()sszcsl!n ln1ponból Hazai Hazai 
szúnnazö dö<illitúsú (111illió nrúnya a 

(1ni!!iú (niilliú doboz) 1( 1rg.a !tH11bú1 
d{lbOZ) doboz) O/o 

-----
!990 Ci2.·I 300.-1 JCi2 . .S 82 . .S 
1991 63.7 2.S7.2 350.9 81.8 
1992 71.3 252.2 323.5 78.0 
1993 (í9.2 25.S.7 327.9 7.S.9 
19')-I (15.7 258.7 324.'I 79.7 
J 9lJ5 Ci.S.I 238.-! 306.5 77.8 
J 9<J(i 75.·I 220J 295.7 74.5 
ICJ97 87.1 22-1.5 :; 11 .() 72.0 
1998 96.8 211.1 308.0 68.6 

Forrús: i\l:\GYOSZ 

Tanulsúgos követk.cztctCsck levonására alkahnas a 
VII. és a i,·/11. táblázat is. a1nclybcn a legnagyobb f"orgal
inat lebonyolító gyárak illetve a legnagyobb forgahnú 
:.!\·ógvszcr~k kerültek IC!tüntetésrc. Összchasonlít<lsként 
~;·dc~~1cs szcinügyre venni a vilúg 20 legnagyobb gyógy
szergyártójának és 25 legnagyobb íOrgahnú gyógyszer
ének listáját (/)\, ttíblá:al). A gyógyszcrforgalon1 átstruk
turálódúsánnk folytatása - cllcnkczö tendenciákat crösitö 
intézkedések nélkül - ezen cégek és tcrn1ékck tovúbbi 
előretörését ercdn1ényczhcti. egyrészt tovább rontva a ha-
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zai gyógyszerek és gyártók pozicióit. n1ásrészt tovftbb 
en1elve a Tb. és a lakosság kiadásait. AzATC kód szerinti 
hatástani csoportok forgaln1ában bckövctkczell változó.
sok tendenciái jól követhetők a.\·. táb/tízatba11. 

r: táblá:at 
A lza:ai és i111port gyógys:erek f(n:_r:a/11uíuak l'á/to::ása 

1990-1998. kö:;ött (értékben tenneliíi áron) 

Hazai llazai 
tvlft-ban clöú!!itúsú forga!on1 clöúllítúsü 

ivl ft-han l\·lft-ban r~szarúnya „. 
/(\ 

1990 5728 lú 066 21 79.1 73.7 
1991 9156 22 ()(i() 31 21 (i 70.7 
1992 13 719 22 35ú 3Ci 075 (í2.(J 

1993 23 963 2ú 97-1 50 937 53.0 
1994 35 6ú2 3 ! 087 (i(i 7-19 -16.6 
19()5 47 187 38 291 S:'i -~78 .J.J.8 
1996 (,() 217 -lú 968 107 185 -l3.8 
1997 77 .J(I(, 57 719 135 126 -12.7 
1998 99 399 ú3 -1-lú 162 8-ki 39.0 

Fnrr{is: l\l:\CiYOSZ 

1990 
1991 
1992 
1993 
199·1 
1995 
\99(i 
1997 
19()8 

VI. táblá:at 

A ila:ai és i111port gyógys:erek doho:o11/>é11t 
átlagáni1ull.: 1•álto;.ása 1990-19911\. kö:ött 

clöú!!ítúsú ln1p(lrt 

gyógyszer út!agúra gyögyszcr útlagúra 
(Ft/doboz) (Ft/doboz) 

:'i}.50 91.80 
7ú.80 1·13.70 
88.(i() 192AO 

1 o.uo }.!(iJ() 
! 20.20 5·!2.80 
!60.60 ú92.90 
213.20 798.úO 
257.10 888.90 
J00.·10 l 02(í.(Í() 

FPrrús: !\l·\li Y( ;sz 

1 '/ I. !líblá:at 

.-1 /cgnugyobb lur:.aiflnga/111a1 elérligyárak (1998-ban) 

Sorszún1 Gy<irtó 1 CJCJ8. L'.vi Piaci 
rnrg.alo111 rl'.szarúny 

i\ldFt (0--\,) 

1. Rit.:htt.:r l6J1 l 0.2 

' EGIS 14. '! 9.2 
3. Novartis ! lungaria 11.5 7.1 
.J. Chinoin-Sanofi 10.6 6.5 
5. Biogal 8,3 5.1 
r.. Lilly 5.3 3.2 
7. l lof1!nann-! .a RPcht.: 5.2 3.2 
8. i\·!crck Sharp t'\: Dohrnc 5, 1 3.1 
'!. Plizl'r -L9 3.0 

1 (). Bristol i\'lyers-Squibb .J.7 2.9 
11. Phannacia ... '\:.. Upjuhn -1.5 2.8 
12. SrnithKtinr: Bcediain .J. .J ' --·' 

Összesen 96.0 5(J.() 

Forrás: !\,tAGYOSZ 

VIII. táblti:at 

A legnagyobb forgaluuí gyógys:erek I998-lu111 

Sor- N(:\ C:iyú11ó 1998. Cvi Piaci rCsz 
szún1 f(irgaloin arány 

1. 
2. 
J. 
4. 
5. 
ú. 
7. 
8. 
'!. 

Ill. 

MdFt ( (~;(!) 

Ednyt Richtl'r 2.6 Lú 
Rcni!cc rvlcrck 2.1 LJ 
lnsulin Novo Novo NorJisk 1.9 l.2 
Norvasc Plizt:r 1.9 1.:2 
Cavinton Richter 1.7 1.0 
Huinulin Lilly 1. 7 1.0 
Nitrornint EGIS J.(, 1.0 
C)uan1ah.:I Richter l.ú 1.11 
Dicloknac Pharn1a\·i1 Phannavit Lú 1.11 
:\ugincntin-1 \iogal Biogal l .(1 1.11 

Clsszt.:sen 18.3 1 J.J 

/.Y. túblá:at 
A 1•ihig 1·e:etii gyúgys:ergytirai és leg11agyohb j(1rgall11ú 

gyógys;.erei /997-I998-br111 / 13/ 

.·/! s::::eri11ri sorre11dhe11J 
ivkn::k, Cilaxo \Vt.:llcon1e. "!'lln·artis. Bristol-!\·lyers Squibb. 
Johnsor11..\:Johnson. Pfízer. AnH.:rican l lcH11l'. S111ithKlint: 
Bcl'chant Hoechst. Ely Lil!y. !-!offinan-La Roche. Abbott. 
Schering-Plough, Bayer. Astra. \Varner-Lan1ben. Rhónt.:
Poult:nc Rorl'r. Jlhannacia l!pjohn. Boehringer !ngdheinl. 
Takeda 

/:J,J Ci.nigys::::iJrek (/(n:!,!.11/0111 s::::cri111 son·c'!ldbc11i 
Lusec (on1eprazo!). /ocor (sziinvasz!alin). Prozac (t1uox
etin). Zantac (ranitid!nJ. Non·asc (a111lodipin Cal. Rcnitl'C 
(cnalapri!J. ,\ugrnt.:ntin (an1oxici!linl. Zoloft (szcrt<din). 
Scroxat {paro:;;etin). Cipro.\in (cipro!loxacin). KlaciJ (klar
i1n1rnicin). 1\dalat (nift:dipin <._,'a). Voltarcn (diklo!i:nakl. 
Claritine (]urataJin). Epogt.:n (eritropoidinJ. Pra\"achol 
(pra\·asztatinl. ln1igr;1111 (szurnatrip!anl. Pt.:pcidint.: (fruno~ 

tidi11), Znvirax {aciklo\·ir). i\kva!Ptin {pra\'asztatinJ, Prcpul
sid (ciszaprid). Ncupogt.:n (!ilgasztrin}. Preniarin. Sandi111-
n1un (ciklosporinl. Rucq1h!11 (ct.:ftriaxon) 

.Y. t{iblá:at 

..tTl'-/;ód s::;criuti /tatústaui csoporto/.:jilfgal!ni arányai 
I996-/998. J,:ii:iifl 

All' ! lat:istani csoportok ]l)l)(i !\J97. [ l)9g_ 
(0 (i) C~<i l ((_1(1) 

.·\ C::; anyag<.:scre 
gyógyszerei l·l.ú 15.2 l·L5 

ll V l'.r Cs vCrkl'.pzöszt.:rvek gyógyszen;i ú.7 -1.9 5J 
e Szí\' Cs Crrendszer gyúgys1crt:! 21 1 21_() 20.7 
D l3örgyógyúszati kCszi1n12nyt.:k 3.·l 3.4 3.-! 
e; Urogenitúlis rt.:ndszcr 0s 11c1ni 

lltlrJ11(l!10k 2.9 3.1 J„! 
11 Szíszt0111{1s hor111onkt.'.szítn10nyt.:k ' 1 l.N 1.8 
.1 SzisztC111{1s fl'rtözl'.sl'l lcncs szt.:rt.:k 1-1.1 ! 3.-1 ! 3.3 
L Daganatellenes Cs i111n1unintidulúns 

szcrt.:k 5. l 5.5 6. 1 
'.\J \'úz- t'.s izun1rcndszcr l-:0szitm0n) t.:i 5.> 5.3 5.fi 
0! Küzponli idr:grendszer gyúgyszer.:i !-!.3 !ú.I !(1J 
I' Parazital'lknr:s kCszítin0nyd: ll.I 0. 1 ll.I 
R Légzört:ndszr:r kt:szílrnt.'.nyt.:i ú. ! ú.:l ü.I 
s i":17_ékszi..:-rvdz gyógyszt.:rl'Í 1.1 1.1 lJ 
v Egyéb (pl. túpszt.:r) J, ! 2.8 3.0 

Osszr:st.:n 1no.1J 1011.11 1110.11 
Fonús: 0.-1.·\Ci'(CJSZ 
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Ill. 

Átalakuló gazdaságunkban gyógyszeriparunk is i(:C
rcsi a helyét. feladatait és a lehctöségcit. Ezt a helykcrc
sést nagy figyclcn1111c! kíséri ncn1csak a konkurencia, 
hanem - érthető okokból - a hazai gyógyszerügy vala
rnennyi szereplője és a gyógyszerfogyasztó társadalon1 
is. Ne111 érdektelen a folyarnat kin1enetele a nemzetgaz
daság egésze szcn1pontjából sern. Idöröl-időre felvetőd
nek bizonyos alapkérdések is, n1elyek 1negfogahnazásá
hoz kívánok segítséget nyújtani a tisztázó valaszok rc
n1ényében. 

1. Gyáraink túlnyomó többsége külföldi szakn1ai be
fektetők tulajdonában van. Privatiz{1ciójuk kezdete óta 
vissza-visszatérő vita folyik arról. hogy a rnagyar gyógy
szeriparhoz tartoznak-e rnég vagy egy külföldi gyár „ma
gyarországi leányvállalataként" a 111agyarországi gyógy
szeripar tagjainak tekinthctök csak. J(ülönbözö álláspont
ok fogahnazódtak n1eg. Vannak akik továbbra is 111agyar
nak tartják ezeket a gyárakat, hiszen itt bejegyzett (és en
gedéllyel rendelkező) gyártó cégek, 111agyar 111unkaeröt 
foglalkoztatnak, itt fizetnek l'b. járulékot, adót, nyeresé
gük egy részét Magyarországon forgatják vissza, figye
lembe veszik a hazai igényeket. Vannak akik más kritérí
urn rendszert állítanának fel, és arncllctt Crvelnek, hogy 
azt lehessen nlagyar tcrn1éknek tekinteni_ a1nelynck gyár
tója hazai gyártási engedéllyel rendelkezik, és az általa 
rnagyar piacon forgahnazott tennékek 111eghatározott szá
zalékának a gyártását és/vagy a forrnu lálúsát s aj út rna
gyarországi üze1nében végzi. 

A kérdés általúnos érvényü rnegvólaszolása 1nár csak 
azért is célszcrü lenne, n1ert az árképzési, árbefogadási és 
tán1ogatáspolitikai szernpontok érvényesítése során rend
re visszatérő kérdés a hazai gyű.rak preferálása. Az érin
tettek ezt tennészetcsnek tartják, a körön kívül úllók pe
dig vitatják. Az ártárgyalásokon elért pozíciókat rninösíti 
a 2. ábra, arncly azt igazolja, hogy hazai gyúraink tennc
lői árindexe fo!yan1atosan eln1arad az inflációs rátütól. A 
gyógyszerköltségek {J!ta!ános cn1clkedésc a hazai gyúrak 
pozícióit az ártárgyalásokon annak ellenére rontja. hogy a 
költségnövekevéshez csak korlátozottan járulnak hozzá. 
A kérdés végleges eldöntése kedvező lehet a gyáraknak, 
de előnnyel járhat a közkiadásokért felelős {11\arni vezc-
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1. ábra. A ltazaí gyóg_rszerl1Jari ieriril!liif'l'Íiak es· az Iir}itii:ió 
alakulása 199fJ-1997.. között 

töknek is. hiszen a kedvező besorolás ellentételezéseként 
elvúrásokat is 1ncgfogal1nazhatnak. 

Ez a kérdéskör 111ásként is megközelíthető. Az ehnúlt 
években gyors üternbcn hódítottak piacot a külföldiek. 
Térhódításuk egyrészt valódi hiányhclyzetet számolt fel. 
111ásrészt viszont nlarketing folyan1atok következrnénye. 
Sokan felvetik, hogy indokolt-e a külföldiek térhódításá
nak ilyen üten1ü folytatása? Szükséges-e, egyáltalán le
hetséges-e a külföldiek térhódításának visszaszorítása? 

2. Az előző kérdésből egyenesen következik annak 
felvetése, hogy tá111ogatandó-e a 1nagyar gyógyszeripar 
(pontosabban prcfcrálható-c a külfóldivel szen1bcn), és ha 
igen hogyan. Az általános európai gyakorlatra hivatkozva 
ezt sokan ellenzik, 1nások viszont ugyanebből a térségböl 
veszik e\lenkczö bizonyítékaikat. Elvileg lehetőséget 

nyújthat a hazai gyárak preferálására a "rb. tá1nogatások 
rendszere (hiszen pl. az általában alacsonyabb árú n1agyar 
gyógyszerek jelenthetik a fix összegü támogatás alapját). 
l)gyszintén a 1nagyar gyógyszerek forgaln1azását 
scgít(het)i a közgyógylista hagyornányos szcrnpontok 
szerinti összeállítása. Ugyanakkor elvárás az átláthatóság 
és az clöre tervezhetőség. Vannak akik iparpolitikai esz
közökkel illetve adókedvcz1nényekkcl tá1nogatnák a rna
gyar gyógyszergyárakat. Az okosan megválasztott n1ód
szerek nen1csak a nagy hagyornányokkal rendclkczö 
gyógyszeripar fenntartásához, hane111 (az Európai Unió 
országaiban is szokásos 1nódon) a Tb. büdzsé és a lakos
ság tehcrrnentesítéséhez is hozz{~járulhatnak. 

3. Az chnúlt 100 évben a 111agyar gyógyszeripart nen1-
csak a tennclési volu1nen vagy az egy főre cső tcrn1elési 
érték illetve a kiváló gyártúsn1inőség alapján tekintette 
n1indenki fejlettnek és magas színvonalúnak. hancn1 a 
rnűszaki fejlettség és a kutatási tevékenység alapján is ki
érdc111eltc a kitüntctö figychnct. 1\ teljesség igénye nélkül 
táblúzatban foglaltan1 össze (.}(!. ttib!tízat) a n1agyar 
gyógyszcrkutatús fontosabb ercd111ényeit a 111últ század 
vCgétö! napjainkig. J\ tekintélyes adatsor bizonyítja, hogy 
haz;ínk 1nindvégig elül járt a gyógyszeripari kutatások
ban. 1\nnak ellenére igaz ez, hogy a technológiai kutatá
sok crcdrnénycit n1cg se111 einlítettern. 

„Y/. táblázat 
A 111agyar gyógys-;;erkutatásfontosabb eredntényei {5/ 

(: \" l\.utatúsi crtedinény Kutató 
1 fií\5 A kalon1d úpiununal kon1binúlva 

diun:til~us hatú:-; Jendrassik 
l XlJ:2 :\klór-butanol helyi érzéstcknitü 

hatúsúnaK J'elli.:dezt.":sc 
1900 A l\.:no!lla!cin hash<~jtó hatú:-;únak 

1Cl1Cdez0sc 
l () ! ú i\ tropcin 0s papaverin 

kornbinüciój{mak bevezetést.: 
! 928 ;\ diurdikus ha!<isú Novurit 

(111erkurofillin) f'elfedczl:se 
192<J-19:1ú i\ rnorfin l:s rokon alkaloidjainak 

kinyerése a szúraz rnákgubóhól 
l 932 .:\ gürcslildú hatúsü Perparin 

(t:tavcrin) fdkdczést.: 
l<J3.J ,;\ vitnblnvin sz...:rke·1l'lc 
1936 !\ P-vitarnin (citrin) ft.:l!Cdez~sc 

/ó(1'tatús a követke::6 o!du/011 

Várno:-;sy 

Vúrnossy 
Füldi. Issekutz 

Füldi. 
Issekutz, Végh 

Kabay 
Füleli 
lssckutz 
György 
Rusznyák . 
Szcnt~Clyürgyi 
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folytatás a:: e/6:::.6 oldalról 

1939 

KutatiL<;i crcdrnény 

A bruit izolálása és szerkezetének 
n1cghatúrozása 

1940 Ultrascptyl (szulfarncti! 
tiazid) fclfr:dczésc 

1948-1961 A szteroidok n1ikrobio!ógiai 
átalakulása 

1954 A primycin izolúlúsa 

1955-1969 Pszichofi1nnakológiai és 
pszicholizio!ógiai kutatúsi 
ercdtnényck 

1955 í\ szkopolan1in szintézise 
1955-1970 A Gasztropin (xcnyltropiniurn 

brornid) és a Gastrixon 

(trantdiniurn-brornid) ki l'cjksztésc 
1955-1973 Új citosztatikus cukorszúnnazCkok: 

Dcgranol (1nanno1nusztin). 
ivlyc!obrornol (rnitohrito!). 
Zitostop (1nannoszu!fi1n). 

l.ycurirn (iritroszull~1n). E!obroinol 
(n1ito!akto!) l'c!fcdezésc 

19)5-1975 A tvlydocahn (tolpcrizon) és 
knrion (piinck!on) kifejlesztése 

1959-1962 ;\ rninor-trankvi!lúns hatású 
Trioxazin kifejlesztése 

1961 A Pirazodllin ncvü antibiotiku1n 
rei fech::zésc 

1961-1965 A 111.:urolcptikus hatúsü Frcnolon 
(1netofcnazút) kif~jlcsztése 

1961-1977 A koronúriatúgító hatású 
Scnsit (fcndi!in) kill:jlcsztésc 

1962 A kühögéscsillapitú hatúsú Libcxin 
(prcnoxdiazin) kifl:jlcsztést:: 

1962-1968 A gyulladúsgútlú Phlogosan1 
( nútriun1-diszt1 I fo-szal icilót 
szainariun1 kon1plcx) kif~jlcsztésc 

1963 ;\ Depcrsolone ncvü 
glükokortikoid re!fcdezési.! 

1963 ;\ vazospaz1nolitiku!-l hatús(J 
.ltu11cx {szclcgilin) kifcjlt.::sztésc 

19(16 Az antiszeptikus hatású 
Rcscptyl (kloroszcpti!J 
kidolgozúsa 

l 966-1972 ;\ hun1ún ACT!-1 szinté:t:isc 

!966 J\z an16hús vérhas elleni c1nctin 
ipari szintCzisc 

1966-1974A111inor-trankvillúns hatású 
lirandaxin (tofizopa1n) kifi.::jlcs1.h~Si.! 

l 96(}-1975 A hipolcnziv hatású Sancgyt 
(guannzin) kil~jlcsztésc 

1967 ;\z cpikpsziadkncs Pcr\cpsinc 
(norszuxin1id) fclfi.::dczésc 

1967-1979 ;\ H\idalon1csi\lapitó Probon 
(rirnazo[iun1 1nctilszulfát) 
kifcjlcsztésc 
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Kutató 

Ki.!rcsztcssy 
földi. König. 
Gerecs. \Volf 
Krán1\L \Vix 
Horváth 
Va\y-Nagy. Uri 
Szilágyi 
Knoll J .. 
Knoll B„ 
Kckn1cn 
Fodor 
Nádor. 
Gycrrnck. 
György 

Varga. 
Dun1bovich. 
l-lorvilth. 
Institoris 
Púrszúsz. 
Nándor 
Vargha. Borsy 
Drnnhovich 

Fehér. Koczka 

Toldy, Borsy 
J(orhonics. 
1-larsúnyi 
Harsúnyi. 
Tardos 

Jancsó. (iúbor 
Tuba. Ko1nen. 
Bor. llürüg 
Knoll J._ 
Knoll B„ 
Ecsc01

• /\·!agyar 
J,ugossy. 
Zsolnai. 
Jenci 
Bajusz. 
ivkdzihradszky. 
Kisfii!udy, (!ráf 
Sz:intay. Töke 

Kolonits 
Körüsi. Láng 
Kornlús. Pdócz 
Rúkóczy. Beck 
Kon1lós. Pctöcz 
Seres. Tardos. 
Lcs1.kovs1.ky 

Kno!L 
iV!Cszúnis. 
Fürst 

(olytafós a:: e/6::6 hasáhról 

i~v Kutatási 

1959--1979 A vink<1alkaloidok kutatása: 
a J)cvincan ( vinkmnin) Cs a 
Cavinton (vinpocctin) Crtúgitó 
hatású gyógyszerek kifcjksztésc 
és szintézise 

Kutatú 

Szúsz, Szpon1y. 
S7imtay 

Az utóbbi években ez az in1ponáló folyan1at 1nintha 
n1egtörni látszana. Nyilvánvaló, hogy a stuktunilis átala
kuláson és a gyógyszergyárak privatizálásán is tú!rnutató 
folyan1atok és jelenségek <illnak az egyre vékonyabban 
csordogáló credn1ények 111ögött, hiszen n1indenki tudja, 
hogy 111ilyen hatnhnas energiát, szaktudást. pénzt és sze
rencsét feltételez egy-egy új kutatási erechnény elérése és 
annak igazolása. Az elrnúlt évek folyan1atainak isn1ercté
bcn aggoda!o1nn1al kérdezhető, hogy lesz-e folytatása a 
111agyar gyógyszerkutatási hagyon1<inyoknak? Képesek 
lesznek-e (akarnak-e) gyáraink új tulajdonosai olyan ku
tatúsi feltételeket biztosítani. a1nclyek lehetővé teszik a 
jól felkészült és hagyon1ányokkal rendc!kezö kutatógár
dának a 1negfclelö színvonalú munkát és a hazai érvényc
sü!Cst'? Segíti-e a politika a kutatás-fejlesztési tevékeny
séget pl. a jelenleginél kedvezőbb költségclszán1olási sza
bályokkal? Az örvendetesen szaporodó kislízen1ck képe
sek lesznek-e érdc111ben bekapcsolódni a kutatás
fejlesztés különböző kockázati fokozatú folyan1ataiba? 

A szerző köszönetet 111ond th: B11:ás László igazgatónak. 
lh: Alolnár f\"áro(Fné igazgató-helyettesnek (f'vtAGYOSZ) 
az értékes adatszolgáltatásért és ch: c;c;,~gé1~1'i F'r(!!,_l'CS!ll'k 

a konzultációs segítségnyújtásért. 

FELll:\SZN:\1;r IRODALOI\-1 

!kmu!atjuk az F(iYT CiyógyszervcgyCszcti Gyúrnt ln· Ciazdasúgi cik
kek a nemzetközi s:ütóból. !\fi"! l\.ültl\ldi S;ütúsznlg;ilal .Szerk. kiadv{t
nya / 7 , (12). 51 {1984). -2. /Jog,sch Erik: NCpszabadsf1g. 1998. szcp
krnbcr- :1. Companics orthc ! !ungarian Chcmical lndustry 1987. Chkf 
Pniofrcadcr: Dr. L. Emhli. O!lSct and Playing-Cards Printing-1 lousc. 
lludapcst. l CJS7. - 4. Gyógyszeripar_ Clsszcfogla!ó. ivlíiszaki [:kt. l 97Ci. 
·- 5. CiyúgyszcrkCmia 1-11. !\üt. Tiikc l.<"L~z!ó Cs Szt:ghy L<\j(is. Tanküny\"
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