
550 GYÓGYSZERESZET 2004. szeptember 

ÖTVENÉVES A HUMAN RT.* 

D1: Hegedüs László 

VI. rész 
A Human Rt. - az ezredforduló környékén 

Az előző részekben leírtakat átolvasva, n1ár 

megközelítően pontos képünk lehet a Human Rt. ter

n1elő egységeiről, régi és újabb termékeiről, tulajdono

si struktúrájáról, leányvállalatainak tevékenységéről, 

gazdasági eredn1ényeiről. Ez utóbbi területet illetően 

még egy adatsor hiányzik, ami kicsit túlmutat az eddi

gi időhatárokon. de az összefüggések feltárása 111iatt 

érdernes a feltüntetésre. f\ 1nár „1negszokott" nettó ár

bevétel Hun1an Rt.-re vonatkozó adatait inast kiegé

szítjük a háro1n tagú „Hun1an család" (l-Iurnan Rt., 

Hun1anpharma l(ft., 1-lurnantrade Kft.) teljes árbevéte

lének konszolidált adataival, inert az igazi fejlődés így 
mérhető le igazán (J. táblázat). Megjegyzendő még, 

hogy az utóbbi néhány év adat-összeállítási technikája 

különbözik a korábbiakétól. 

/. táblázat 

.·1 Huuuuz Rt. nettó és konszolidált árbevételének 

alakulása 1996-2001 kiiziitt 

év nettó konszolidált 
árbevétel árbevétel 
(MdFt) (MdFt) 

1996 6,840 t3,675 
1997 7, 168 17.179 
1998 9,854 21.071 
1999 10.876 27,286 

2000 11,098 30.732 
2001 10.547 13, 171 • 

* i'vlegjcgyzés: u 1-!uinantradc Kft. 200!. é\·i crl."!d1nénye ndkUI. 

(Jj egyiitt111fíkiidii partner a vakcina gytírtásban 
é.\·fejlesztésben 

;\.kilencvenes évek n1ásodik felében jelentős fejlc-

1nények zajlottak le az egyébként hagyo111ányos bakte

riális vakcinákat folyan1atosan a hazai, va\a1nint az 

lntervax ültal bonyolított expo1t piacokra tennelő Vak

cina üzenune\ kapcsolatban. 1\.z l 996-os részleges 

üzcn1-rekonstrukció után azzal a kívánsággal jelentkc-

· .~\ Hun1an Rt. ölvcneves évfordulójára készült ,.:\ Hun1an 

tö1ténctc'' e. kiadvány anyagának felhasználásával. 

zett a Sn1ith-Kline-Beechan1 (SKB), hogy hosszabb tá

vú együttrnüködés keretében bulk forn1ában antigéne

ket vásárolna a I-Iun1an Rt.-től, 111égpedig 111eglehető

sen nagy 1nennyiségben. Egyben bizonyos területeken 

részvételi készségét nyilvánította a tern1elési körühné

nyek fejlesztésében, olyan értelemben, hogy mennyi

ségileg növelni lehessen a tennelést és n1inőségileg is 

bizonyos változások történjenek. [Az SKB jól ismert 

világcég volt n1ár a kílencvenes évek elejétől lvlagyar

országon, n1ivel az oltási naptárban szereplő, vírusok 

által okozott megbetegedések elleni (polio, kanyaró, 

rubeola, n1u1npsz) vakcinákkal jelen voltak a hazai pi

acon, kiváltva a korábban a Szovjetunióból in1portált 

hasonló oltóanyagokat.] 
Kezdetben csak a tisztított és koncentrált tetanusz 

toxoidokról volt szó, de olyan nagy n1ennyiségröl, a1ni

hez a \lakcina üzetn tetanusz toxint és toxoidot előállí

tó részlegeit át kellett építeni és többek között új, nagy 

kapacitású l'ennentorokat kellett tern1elésbe állítani. Az 

átalakítás költségeinek egy részét az SKB vállalta a ké

sőbbi antigén szállítások költségeinek fejében. 

/\ tetanusz toxin tern1eléséhez használt táptalajok 

niarhaszív kivonatot tartaln1aznak. [A kilencvenes 

évek során egyre több országban ütötte fel a fejét egy 

addig 1ncglchetösen ritka, prionok által okozott nleg

betegedés, a szarvas1narhák szivacsos agyvelőgyulla

clását okozó kór (bovin spongiform encephalitis, BSE) 

1nelyröl 111ár régen kirnutatták, hogy bizonyos fonnái 

emberre is útte1:jedhetnek - a Creutzfeld-Jakob (CJ) 

Csendélet a f/akcitu1 üze111be11 
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kórt okozva - és a 111egbetegedés 111ind az e1nberre, 
n1ind az állatokra nézve fatális kin1enetelü lehet. A 
közvetlen kóroktani összeftiggéseket vitató pro és 
kontra érvek felsorolása és vitatása nern ennek az írás
nak a feladata. Tény, hogy iY1agyarországon nem, de 
számos európai országban előfordultak sporadikus 
vagy nagyobb szán1ú szarvasn1arha 1negbetegedések a 
kilencvenes években.] Bár a szarvas1narha szíve és 
izo111szövete nen1 tartozik az elsődleges ,,rizikó fakto
rok" közé a BSE fertőzés szempontjából (sokkal in
kább az agy, a gerincve!ö, a sze1n, az idegszövetek 
stb.), 1négis egyre inkább e\ötérbe került az a törekvés, 
hogy a szarvasn1arha eredetű szövetek 1e!használását 
ki kell küszöbölni az antigén tennelési folya1natokból. 
(A. tetanusz toxin tern1elésénél a 1narhaszív. a diftéria 
toxin tennelésénél pedig a n1arhaizon1szövet kivonatok 
szerepelnek a rutin táptalajok alkotórészeként.) Noha 
az ilyen irányú törekvések nen1 voltak 1\j keletüek a 
l-lun1anban és kísérleti szinten 1nár a nyolcvanas évek 
végén születtek biztató laboratóriun1i 1néretü ered1né
nyek a ,.húsincntes'' dif"léria toxin tern1elésével kapcso
latban. n1ost ez a progran1 isn1ét napirendre került. 
inéghozzá úgy. hog;' az SK.B is erösen forszírozta. En
nek eredn1ényeképpen n1ind a tetanusz, 1nind pedig a 
dif"léria vonatkozúsában jelentős ered1nények születtek 
a laboratóriun1i és üzen1í niéretü hús111entes tételek elő
állításával egyaránt. 

Egy 111ásik fejlesztési törekvés. an1it az SI(B ugyan
csak tún1ogatott. az antigének konzerválószer nélküli. 
tehát rnertio!át 111entes tennelési technológiájának ki
dolgozása. Erre abból a sze1npontból van szükség, 
hogy a bakteriális eredetü antigéneket vírus eredetüek
kel lehessen kon1binálni a különböző összetételü vak
cinúkban. Isn1eretes ugyanis, hogy a vírus antigént tar
tahnazó legtöbb vakcinúban a rnertiolát nen1 alkahnaz
ható konzervúlószerként. 

A fent leírtak alariún talán érzékelhető. hogy az SKB 
igen énékes partnert ,,fedezett !Cl'' a l-Iu111an Rt. \ 1akcina 
üze1nében vala1nint az ott tevékenykedő szakernberek 
n1unkájúban és a gazdasági jellegű tevékenység n1ellett 
a közös ICjlesztések is rnind elinélyültebbek lettek. 

(Jj tulajdonos a Ját!tatáro11, 
új vezeti/ az igazgatói székben 

1\z 1999-cs év tnásodik felében fehnerült annak a 
lehetősége. hogy a I-lun1an család többségi tulajdono
sát. a kanadai Novophann Ltd.-t az izraeli TE\11\ 

Pharnu1ccutical Ltd. CfE\T,i\) n1cg kívánja vúsárolni. 
i\ két cég közötti tárgyalások és egyeztetések n1ég 

fölyan1atban voltak. an1ikor ! 999 végén jelentös válto
zás történt a f-Iurnan Rt. életében: az általa tnár jóval 
korúbban bejelentett időben. 1999. december 3 l-én 
ll)'Ugállon1án:„ba vonult eb: .-lrodi Lc:ios. a vúllalat iigy
vezetö igazgatója. D1: Aradi Lqjos 1980-tól pontosan 

Fe1"111e11táció 

20 évig vezette a vállalatot. Roppant izgaln1as két évti
zed volt ez. hiszen az első fele szocialista, a n1ásodik 
pedig kapitalista gazdasági és politikai viszonyok kö
zött telt el. A Human mindkét rendszerben töretlenül 
fejlődött. inai arculatát egyértehnüen az elmúlt 20 év
ben nyerte el. terrnékstruktúrája átalakult, új üzen1ek 
sora épült fel. gazdasági eredn1ényei rnegsokszorozód
tak. tekintélye a 1nagyar gyógyszergyárak között jelen
tősen 1negnövekedett. Ebben 1neghatározó szerepe volt 
lb: Aracli Lcy·asnak. A tnegváltozott tul~jdonviszonyok
ról a korábbiakban n1ár részletesen irtunk, lényegében 
a vállalat privatizációja is sikeresnek ítélhető. Így el
n1ondható. hogy eb: Aradi lqjos utóda, Flegedz'is Lajos 
gyógyszerész egy ütőképes. n1odern. színvonalas vál
lalatot vehetett át elődjétől. akivel előtte éveken át 
együtt dolgozott. 

1\z ezredforduló évében n1egtörtént. an1iről 1999 
lülyan1án 111ég csak inlürrnációk keringtek: a TEY1\ 
n1egvette a Novophannot, így közvetett úton a Hutnan 
.. család"' is a birtokába került. A TEVA ekkor egyéb
ként 111ár ncn1 volt is1neretlen iv1agyarországon. hiszen 
1995 óta a debreceni Biogal Gyógyszergyár Rt. tulaj
donosa és Budapesten a Biogal TEVA Phanna (BTP) 
kereskcdeln1i vállalatot is niűködtcti. 

A TEl·'.4 Ph11r11111ceutic11/ bu/ustries Ltd. 
röl•id története 

A TEVA 200 l-ben ünnepelte centenáriumát, tehát a 
„gyökerek'" 190 l-ig vezethetők vissza. Ekkor alakult 
ineg Jeruzsúlen1ben egy kereskedő vállalkozás. 111ely 
i1nportált gyógyszerek IOrgaln1azásával fOglalkozotL 1\ 
területen a gyógyszergyártási tevékenység a hannincas 
években indult csak meg, amikor Európából (főleg Kö
zép-Európából) szún1os n1agasan kvalifikált szaken1ber 
vándorolt a térségbe. Ök hozták létre az első helyi 
gyógyszertcnnelő egységeket: ilyen volt az 1\ssia. a 
Zori, az lkapharn1 és a Teva. Ezek tevékenysége csak 
igen korlátozott volt és a helyi lakosság igényeinek 
szerény kielégítésére szorítkozott. 


