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B E V E Z E T É S 

Célkitüzések feladatok módszerek. ------------L----------L-----------
Értekezésem elkészitésének, összeállitásának cél.ki.-

tüzése az elmult negyedszázad gyógyszer-- és gyógy-

növény-export. alakulásának tanulmányozása és ennek 

alapján a további szervezési. feladatok, alkalmazha-

tó külkereskedelmi. módszerek meghatározása. 

A témaválasztást és annak jelentöségét az indokolja, 

hogy Magyarország gazdasági életében fontos szerep 

jut a külkereskedelem egészének és ezen belül a 

gyógyszerkülkereskedelemre is egyre nagyobb feladat 

vár, mind a szocialista, mind a nem szacialista gaz-

dasági kapcsolatok fejlesztésében, A külkereskede-

lernnek a nemzeti jövedelemhez viszonyitott aránya 

az utóbbi. években megközeli.tette a 40%-ot és 1950 

óta a nemzeti. jövedelem évi. 1%-os növekedéséhez a 

külkereskedelmi. forgalom közel évi. 2%-os emelkedése 

tartozott. 

Az anyag tárgyalásánál a megfelelo történelmi és 

közgazdasági áttekintéshez viszonylag kevesebb volt 

az irodalom, sajnos az elmult 25 év gyógyszer és 

gyógynövény-exportjára vonatkozó forrásmunkák nem 



- 2 -

álltak rendelkezésre és igy elsosorban a Medi.mpex 

Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat és más vállalatok 

irattárára, ezek levéltári anyagára voltam utalva. 

A statisztikai adatok egy részét a Medimpex statisz

tikai osztálya által korábban beszerzett és ott meg

található anyagokból áll.i.tottarn össze, továbbá kuta

tásokat végeztem az államosi.tásokkal egyidoben meg

jelent közlernényekre, szerzodésekre és jegyzőköny

vekre vonatkozóan és i.gy rernélhetoleg reáli.s és szak

szerű összeállitást adhattarn az elmult 25 év gyógy

szerkü lkereskede lrni t.evékenységéro 1. 

É:rtekezésern során fontosnak tartok néhány olyan nem

zetközi szervezetrol is ernli.tést tenni, melyekkel 

kapcsolatban állunk és hatással voltak, i.lletve le

hetnek a hazai. gyógyszer és gyógynövény export ala

kulására, jövoben i fej lod és ére. 

Az anyag részletes tárgyalásánál a gyógyszerexportot 

és gyógynövényexportot külön kivánern tárgyalni .. Bár 

sok közös vonásuk van, de értékét tekintve és a vi.

lág egészségügyi ellátásában betöltött szerepe miatt 

a gyógyszer-export külön részletes elemzést igényel. 

A 25 éves eredmények vizsgálata szükségessé teszi 

a~t is, sszegezése 

mellett irodalmi adatok alapján utaljak a gyógyszer-

kutatás a gyógyszeripar fej lod és ére is. 



T Á R G Y A L Á S 

.l./ Külkereskedelmünk szerepe és jelentősége. 

A gazdasági növekedés gyakorlatilag a társadal

mi. ujratermelés bovülését jelenti .• A növekedés 

ütemét közvetlenül a termelo erok fejlodése és 

a társadalom rendelkezésére álló erőforrások, 

többé vagy kevésbbé hatékony felhasználása ha-

tározza meg. Mi.nél hatékonyabb a társadalomban 

a rendelkezésre álló munkaero, a felhalmozott 

termelési. eszközök és természeti. eraforrások 

felhasználása, s mennél inkább fej lodik a tech-

ni.ka, a szakértelem, a tudomány, annál gyorsab

bá váli.k a gazdasági növekedés üteme. 

A közgazdaságtudomány már régen felismerte, 

hogy a modern termelés fe I tételei. me l lett a ha

tékonyságot rendkivüli. mértékben befolyásolja 

az az összefüggés, amelyet az egyes országok 

nemzeti. jövedelme és a nemzetközi munkamegosz-

tásban való részvételük aránya határoz meg. 

A XX. század a müszaki-tudományok soha nem lá-

tott fejlodésének korszaka. A technika rohamos 

fejlodése me l lett a nemzetközi gazdasági kapcso-

latok szélesednek, a külkereskedelem fejlodése 
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ugyancsak je.ll.emzoje korunknak. Az a tendencia, 

hogy a kölcsönös árucsere,· a külkereskedelem, a 

kooperáció növekedése meghalad-ja az i.pari terme

lés és általában a termelés bovülésének ütemét, 

a szocialista országokra és közöttük hazánkra is 

jellemzo. E tények kétségtelenül azt mutatják, 

hogy a gazdasági növekedés üteme, a termelés és 

ellátás bovülése szorosan kapcsolódik a nemzet~ 

közi. munkamegosztásbari való részvételünk aránya

ihoz. Ebbol következik az i.s, hogy korunkban, a 

tudomány és a technika forradalmi, gyors fejlo

désének idoszakában, a nemzetközi gazdasági kap

csolatok bovitése még a nálunk többszörösen na

gyobb, természeti kincsekben sokkal gazdagabb 

országok számára is parancsoló szükségesség. A 

modern és drága gyártó berendezéseken gazdaságo

san csak nagy szériában lehet a termékeket elo

állitani. A megtermelt t.ermékek értékesitéséhez 

a korábbinál szélesebb fogyasztói, felhasználói 

piacra van szükség. A gyors fejlodéssei lépést 

tartani csak ugy lehet, ha az anyagi és szelle

mi eraforrásokat nem szétaprózva, hanem nagyon 

is koncentráltan tudjuk felhasználni. Ehhez hoz

záteheto, hogy az igények nemcsak gyorsan növe

kednek, hanem gyorsan változnak, cseréladnek és 

differenciálódnak. Ezeket autart módon ki.elégi

teni nem csupán lehetetlen, hanem nagyon gazda-
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ságtalan i.s. 

Ebbol a szempontból vizsgálva népgazdaságunkat, 

a következük állapithatók meg: 

a/ Felvevő piacunk korlátozott, a kutatási.- be·

ruházási, fejlesztési ex:oforrásokat a terme

lés valamennyi ágában eloteremteni nem tud

juk. Ezért elengedhet.etlen, hogy olyan korlá

tozott számu termékek vagy termékcsoportok 

gyárt.ására speci.alizálódjunk, amelyekben a 

gazdaságosság figyelembe vételével biztosita

ni tudjuk a nemzetközi. müszak.i szinvonalat és 

igy módunk van meghatározott országokban arra, 

hogy kiválasztott árucsoportokon belül minden 

fajtát és változatot mi.nden mennyiségben szál

litani tudjunk, amire igény jelentkezik. Eze

ket a termékeket olyan mi.noségben és olyan 

mennyiségben, tételben kell eloálli tan i, amely 

a nemzetközi piacokon a versenyképességünket 

mindenkor biztositja. 

b/ Nyersanyag szegénységünk, főleg ami az alap

vető ipari nyersanyagokat illeti., ugyancsak 

arra tet bennünket, hogy a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatokat komolyan számba ve

gyük, mert nyersanyag szükségletei.nket sok-
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szor külföldi forrásokból vagyunk kénytele

nek ki. e légi t eni.. Ehhez azonban feltétel, hogy 

exportból azok anyagi ellentételét ki tudjuk 

termelni. 

c/ A termelést hatékonyan csak nemzetközi szi.n

ten lehet növelni. Ma már olyan méretekrol 

van szó, hogy egy kis ország a maga erejébal 

még egy termelési ág kiszélesitésére és nagy·' 

volumenü termelésre sem vállalkozhat. Erre 

tekintettel is szükséges az árustruktura spe

cializáltságát, koncentráltságát a termelési 

kooperáci.ók szélesitése utján elosegiteni. 

Ennek kézenfekvő és egyre szélesedo utja, a 

szecialista országokkal - az integrációs 

komplex program jegyében megvalósuló kooperá

ciós, és nem különben a magyar és tokés cé

gek között létrejövo kooperációs megállapodá

sok. Az elért eredmények csak kezdetét jelen

tik ennek az utnak. Feladatunk, hogy szellemi. 

kapacitásunk, tapasztalataink a rendelkezésre 

álló eszközeink közreadásával, közös munkával 

jobban, hatékonyabban használjuk ki. adottsá

gainkat. 

d/ A nemzetközi. árukapcsolatok hatását márlegel

ve megállapitható, hogy azok versenyt támaszt-
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hatnak -egészséges körülmények között támasz

tanak is- a hazai termelésnek. A verseny ha

tása - lehet, hogy néha kényelmetlen, lehet, 

hogy a megszekott kerékváságból sokakat ki-

zökkent, többletmunkát, többlet erofeszitése-

ket teszszükségessé -mégis sok tekintetben 

pozitivnak kell tekinteni.. E hatás közvetle

nül és közvetetten i.s jelentkezik. Egyrészt 

az által, hogy a hazai. terme1ésü exporttermé-

keknek sok ország ·- közöttük az iparilag leg-

fejlettebb országok ·- termékeivel kell talál-

koznia a nemzetközi piacokon, s közülük azok 

értékesülnek kedvezö eredményekkel, amelyek 

a versenyben ár, minoség, korszerüség stb. 

szempontjából kiállják a szigoru értékitéle

tet. A verseny hatása a hazai piacon i.s meg-

mutatkozik. Az importtermékeknek tükrözni.ök 

kell a haladó nemzetközi szintet és igy köz

vetett módon ösztönözik a belföldi. termelö-

ket e sz int elérésér·e. 

e/ A nemzetközi gazdasági kapcsolataink fenntar

tását, fejlesztését politikai okok is szüksé-

gessé teszik. A szoci.alista országokkal fenn-

és 

külpolitikai. céljaink határozzák meg. Köte-

lességünk a velük való gazdasági kapcsolatok 
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nemzetközi méretü szélesitése, hogy erofeszi

téseinket fokozzuk, kölcsönösen segitsük egy

mást. 

f/ A tokés országokkal folytatott gazdasági. kap

csolatok növelésének is van politikai oldala, 

éspedig - természetesen a kölcsönös gazdasági 

elonyök fenntattása mellett ·- a békés egymás 

mellett élésboi fakadó szükségszerü követei

ménnyel alátámasztott ki.vánság. A fejlodo or

szágokkal fennálló gazdasági. kapcsolataink ut

ján ugyancsak kölcsönös elonyök alapul véte

Iével támogatjuk nemzeti és gazdasági felemel

kedésétt folytatott harcukat. 

A fentiekben rövi.den összefoglaltak tükrében 

egyértelmű, hogy az a politikai és gazdasági 

szükségszerüség, amely nemzetközi. gazdasági. 

kapcsolataink fejlodéséhez füzodi.k, önmagá

ban meghatátozza a külkereskedelem tevékeny

ségének helyét, helyzetét és szerepét népgaz

daságunkban. Nyilvánvaló, hogy a külkereske

delmi tevékenység nem egy ágazat sajátos prob

lémája, hanem a népgazdaság egészének szerves 

Sajátos helyzetünk alapveto követelménye a 



termelés, a külkereskedelem és a fogyasztás 

zárt egysége, továbbá az a körülmény, hogy 

sem dönteni., sem intézkedni nem lehet egy ága

zat zárt keretein belül. Mi.nden döntés, min

den i.ntézkedés csak népgazdasági. kihatásának 

számbavétele mellett hozható meg. Figyelembe 

kell venni. továbbmenoleg azt is, hogy a nép

gazdasági. kihatást alapvetoen befolyásolhat

ják nemzetközi gazdasági kapcsolatokhoz füzo

do érdekeink i.s. Helyzetünk, gazdasági épito

munkánk ma már megköveteli. a gazdasági élet 

területei.n munkálkodó magas szinten képzett 

szakembereket, a népgazdasági szintü gondol

kodást, hazánk nemzetközi gazdasági kapcsola

tokhoz füzodo érdekeinek fi.gyelembevételét. 

Magyarországon, külkereskedelmi. szempontból 

nézve, sz ámos iparág vagy termékcsoport fej

lodött és alakul t ki, melyekr·e a fenti megál

lapitások általában érvényesek. Az összefog

lalóban leirt megállapi tásokat most elsosor

ban a gyógyszeripar szempontjából vizsgálom 

és tartom fontosnak a következtetések levo

nása és a közeli feladatok és távlati. tervek 

meghatároz a szempont. 
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Kü Ikereskede lmünk ·történe ti E. t tekin té se. - -
Az ókori népek életében is már nagy jelentosége 

volt a mai. értelemben vett külkereskedelemnek, 

ezt Herodotos egyik munkájában érzékelhetjük, 

ahol a karthagóiak és az afrikaiak kereskedelmé-

rol ir. 

"Megérkezvén a karthagóiak partra szállitot·-

ták árucikkeiket sorba kirakták azokat a par-

ton, majd ujra hajójukra szálltak és füstöt 

bocsátottak fel: a füst láttán a benszülöttek 

eljöttek a partra, majd aranyat hoztak és is-

mét visszamentek. A ka:cchagóiak visszajöt.tek 

megnézni, s ha az aranyat egyenlonek találták 

az áru értékével felvették és elhajóztak. Ha 

nem, visszatértek hajójukra és vá.ctak. A má-

sik fél ujabb aranymennyiséggel jött ki, mind-

addig rouig elégséges nem lett. A két fél egyi.-

ke sem csalt: a punok nem nyultak az aranvhoz 

amig az nem felelt meg szerintük az áru érté-

ké.-:.ek, s a benr.szü.löt'.:ek nem nyultak az á:.::u-

hoz mi.g az aran7 nem került el onnan." 

A kül.kereskedelem ezen legosi.bb változatától ma 

már korok, nemzedékek sokasága v&laszt el bennün-

ket, azóta különbözö társadalmak váltották egy-

mást és a külkeresk<Sdeieill formája, tartalma en-

nek megfeleloen alakult. 
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E korszakok és változások hazánk gazdasági kap

csolatait is érintették. Ennek tükrében megem-· 

litem, hogy a mult század végén és a század ele-

jén kereskedelmi. forgalmunk több mint 75 %-a az 

osztrák-magyar monarchia vámterületén belül bo-

nyelódott le. Külkereskedelmi kapcsolatainkra a 

monarchián belül elfoglalt sajátos gazdasági 

helyzetünk nyomta rá bélyegét. A magyar mezogaz

daság szerves részeként illeszkedett az i.parilag 

fejlettebb területhez. Az elso világháboru után 

jelentosen bovültek piacaink és késobb Ausztria 

i.rányában ez a tendencia csökkent, és igen ero

sen orientálódott Németország irányába, mely a 

legnagyobb mértéket természetesen a háborus évek-

ben érte el. Hasonlóan jelentossé kezdtek válni. 

Olaszországgal való kereskedelmi kapcsolataink 

is. Lassu emelkedést mutat az európai semleges 

országokkal való kereskedelmi forgalmunk, igy 

Svájccal, Svédországgal és Törökországgal, bár 

ezeknek mennyi.ségi értéke nem volt jelentos. Ke-

reskedelmi kapcsolataink további. alakulása szo-

rosan összefügg késobb a háborus eseményekkel, 

mely lényegében gazdaságunkat teljesen Németor-

szághoz kötötte. 

Magyaror·szág 1944-ben hadszintérré vált, a há-

borus események hatalmas anyagi kárt okoztak az 
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országnak és a nemzeti. vagyon több, mi.nt 40 %-a 

elpusztult. Igy még erateljesebben jelentkezett 

az ujjáépítés idoszakában a külkereskedelem je-

lentéísége és ebben i.s elsosorban a Szovjetunió-

val kötött kereskedelmi megállapodás, melynek 

keretében megi.ndult a vasérc, pamut, koksz élel-

miszer és egyéb nyersanyagok szállítása. 

Külgazdasági kapcsolataink a II. Vi.lágháborut 

követően teljesen megszakadtak, de az ország uj-

jáépi.tése, az élet megindulása szükségessé tette 

az akkori. lehetoségek között a külkereskedelmi 

kapcsolatok ujrafelvételét. 

Igy a közlekedés mieléíbbi helyreállitásában a 

külkereskedelmünk szerény körűlmények között 

is, de jelentos szerepet játszott. A külkereske-

delern egyike volt azon lényeges feltételeknek, 

mely biztositotta az előbb emlitett feladatok 

megoldását. Ahogy fejlodött az ország ipara és 

mezogazdasága, ugy fejlődött a külkereskedelem 

forgalma is és növekedett annak fontossága. 

A Szovjetunión kivül a háboru utáni. elso évben 

Románi.ával és Lengyelországgal létrehozott ke-

reskedelmi kapcsolataink. Majd 1946-ban tovább 
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fej lödött külkereskedelmünk és az emlitett or-

szágokon kivül ismét megjelenik partne:r·eink kö-

zött Svájc, Svédország, Anglia és az NDK mega-

lakulásával 1949-ben ujabb jelentos gazdasági. 

partnerrel bovült külkereskedelmi. hálózatunk. 

További fejlödést jelentett., hogy 1.947 év végén 

a hazai bankok államosításával a pénzügyi élet 

teljes mértékben állami irányitás alá került és 

ez alapvetö változásokat idézett elo a gazdaság 

szerkezetében. A szoros értelemben vett nehézi.-

par 85 %-a, a közlekedés teljes mértékben állami 

tulajdonban volt. Az elmult évben 1973-ban volt 

25 éve, hogy a kereskedelmi monopoliumot tör-

vénybe iktatták és 1948 nyarán 8.850/1948. számu 

Kormányrendelet intézkedett a magyar külkereske

delmi igazgatóság megszüntetésérol, feladatkörét 

a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Mi.nisztéri.um 

vette át, melybol alakult késöbb a jelenleg is 

müködo Kül.kereskedelmi I1inisztérium, 

A külkereskedelmi forgalomnak a nemzeti jövede-

lernhez való arán va ál talában magas 1 az ipari. lag 

fej lett, viszonylag kis területü, magas népsü-

gokban. Ez szükségszerü .is, hiszen a korszerü 

termelés gazdaságos volta csak olyan árumennyi-
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ség esetében valósul meg, ha azokat a belso pi

ac igényeit meghaladó mem1yiségekben termelik. 

Hazánkban például a gépipar termelésének mint-

egy 50 %-a, a vegyipar termelésének közel 25 %-a 

és ezen belül a gyógyszeripar termelési. értéké-

nek több, mint 75 %-a kerül exportra. A nemzet-

közi munkamegosztásba való bekapcsolódásunkat 

szükségessé teszi. az i.s, hogy Magyarország nem 

rendelkezik megfelelo nyersanyag és energi.ahor

dozó forrásokkal sem, i.gy a te:rmelés jelentos 

mértékben a külso piacokon történo beszerzések 

függvénye. 

Fenti.ek fi.gyelembevételével az egy fore es5 kül-

kereskedelmi forgalom 1967-ben 317,- $ volt, ami. 

közepes szinvonalat képviselt. Napjainkban ez a 

szám már meghaladja a 4oo,- $-t, amiben az is 

szerepet játszik, hogy növekedett a k\ilkereske

delemben résztvevő vállalatok száma. Hazánkban 

az állami és tanácsi vállalatok köztil napjaink-

ban több mint 500 vállalat termékei kerülnek 

rendszeresen külföldön értékesi tésre, köztillik 
' 

kb. 50 vállalat termelésének több mi.nt 50 %-a, 

kb, 100 vállalat termelésének 20-50 %-a került 
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Külkereskedelmünk történeti fejl.odését tanulmá

nyozva megállapitható, hogy a nemzetközi munka

megosztásba való bekapcsolódás a külkereskede

lem segitségével hazánk számára szinte létfon

tosságu. A külkereskedelem szerepe ezért a jövo

ben is igen fontos lesz és a népgazdaság fejlo

désének elengedhetetlen feltétele marad, 

A külkereskedelem fejlesztésének tárgyalásánál 

feltétlenül emli.tést. kell tenni a külkereskede

lem közgazdasági szabályozó rendszerérol, amely 

minden ország esetében, igy hazánkban is jelen

tos szerepet tölt be. 

Magyarországon 1968-ban vezették be az uj gaz

dasági mechanizmust, amely a külkereskedelemre 

i.s kidolgozott megfelelo közgazdasági szabályo

zókat. Ennek egyik része a külkereskedelmi ár

szor·zók bevezetése volt, amely azt célozza, hogy 

összemérhetové tegye a belföldi és külföldi ára

kat. A külkereskedelmi árszorzó - mint ismere

tes - nem valamiféle árfolyam, hanem lényegében 

a magyar termékek értékesitésébol származó de

vizabevétel, illetve a külföldi termékek megvá

sárlásához szükséges deviza hazai pénznemre va

ló átszámitására szolgál és mind Rubelre, mind 

Dollárra az uj gazdaságirányitási rendszer beve-
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zetésekor érvényes népgazdasági átlagráfordi.tás 

alapján került megállapításra. Az árszorzók be

vezetése néhány esetben szükségessé tette volna 

bi.zonyos termelési kapacitások jelentos átálli

tását, amit azonban sem a kieső kapacitások ter

melésének pótlása, sem a fizetési mérleg oldaláról 

nem lehetett volna biztositani. Ebbol következett 

az, hogy az árszorzók me l lett bizonyos átmeneti 

jellegü támogatásokat, illetve lefölözéseket is 

eszközöljenek, az illetékes gazdasági, pénzügyi 

szervek. 

Ez azt jelenti, hogy az állam az átlagosnál gaz

daságosabb exporttevékenységet folytató vállala

tok esetében a központi alap javára elvonásokat 

eszközöl, mig más esetekben egyes iparágak kivi

telét anyagi.lag támogatja, Az import belföldi ár

megállapitásával - természetesen a lakosság szük

ségleteinek mind tökéletesebb kielégitését figye

lembe véve - szi.ntén megki.sérel anyagi alapokat 

teremteni az export bizonyos foku támogatására. 

A külkereskedelmi szabályzék természetesen alap

vetöen hivatottak a külkereskedelem alakulását 

azok a népgaz

daság fejlödését maximálisan elösegitsék és ezen 

keresztül a fej lod és t leginkább e losegi to olyan 
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irányba hatnak, hogy a szecialista országokkal 

külkereskedelmünk kiegyenlitettebben növeked

jék, mig a tőkés országokkal a kölcsönösség el

ve alapján a legkedvezőbb exportot biztositsuk. 

A MEDIMPEX és a Gyógyszeripari Egyesülés tagvál

lalatai 1968. január 1.·-e óta közös é:t'dekeltségen 

alapuló Társasági Szerződés keretében dolgoznak. 

Az a tény, hogy a Medimpex forgalmában a gyógy

szeripari részarány több mint 90 %, a gyógyszer

ipar össztermeléséből pedig a Medimpex utján bo

nyolitott export J:észarány több mi.nt 75 %, dön

toen meghatározó elem a te:~:melési és az értéke

sitési folyamatok egészét felőlelo közös érde

keltségű együttműködésben. Ugyanezen adottságok

ból eredt már az 1966-1967-es i.doszakban a Külke

reskedelmi Hinisztérium, Nehézipari Mini.sztéJ:i

um, Országos Tervhivatal közös tárcaközi határo

zatával folytatott ki.sér·leti gazdálkodás i.s, a

mely a gyógyszeripar és a külkereskedelem közötti 

ujtipusu együttműködés elokészita szakasza volt. 

A Társasági Szerzodés keretén belül az iparválla

latok és a külkereskedelmi vállalat összehangol

tan alakitják ki a vállalatonkénti export áru

szerkezetet és ugyancsak összehangoltan bonyolít

ják a gyógyszeripar import beszerzéseit. Közösen 
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alaki.tják ki a rövid-, közép- és hosszulejáratu 

terveket, mind fejlesztési, termelési, mind pe-

dig értékesitési vonatkozásban. Együttesen kia-

lakitett elhatár·ozások és módszerek alapján va

lósul meg a propaganda munka kialakitása, az u-

taztatási tervek összehangolása, szabadalrnak 

értékesi tése vagy vásár lá sa, gyár·tási vagy ku-

tatási együttmüködések ki.alakitása. 

A szecialista országokkal bonyolitandó külkeres

kedelmi forgalmunkat különben is államközi kon-

tingensek szabályozzák, a kont.ingensek kihasz-

nálása mind export, mind import vonalon kötele-

zo jellegü. A kereskedelem maga általában öté

ves idoszakokra megállapitott változatlan ára-

kon történi.k, ami egyuttal lehetoséget ad arra 

is, hogy kizárja a népgazdaságból a tokés világ-

piacon uralkodó áringadozásole edvezotlen hatá-

sai t. 

3. l A magyar gyógyszerleülkereskedelem kialakulása 

és fejlodésének vizsgálata. 
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A gyógyszerkészités a XIX. század közepéi.g a 

gyógyszertárak kizárólagos tevékenysége volt. 

Különbözö alapanyagok és fontos drogok a világ 

mi.nden részébal a tengeri kikötökön keresztül 

már korábban is a gyógysze:rtáxakba eljutottak. 

A gyógyszeripar önálló meginduliisát az 1850-

-1860 körüli évekre teszik gyógyszexésztörténe

ti összeálli.tások. A magyarországi elso gyárat 

Dr. Wágner Dáni.el gyógyszerész alapitotta 1867-

ben, mely a "Központi Magyar Gyógyszerészeti és 

Müvegyészeti Vállalat Rt." nevet viselte. Rövid 

ideig, mindössze 10 évig müködött és tökehiány 

miatt nem is ért el komolyabb eredményeket. Igy 

Richter Gedeon gyógyszerésznek köszönhetjük a 

magyar gyógyszeripar megalapitását, aki 1901-

ben Üllöi-uti gyógyszertárában eloállitotta a 

Tonogén készitményét, majd 1907-ben kért enge

délyt Kobányán gyógyszerkészítményeinek ipari 

méretü eloállitására. 

A Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt. elsosorban a 

Tonogén, valamint Kalmopyrin /vizoldható acetyl

salicylsav/ készítményeivel vált hamarGsan is-· 

rnertté. A gyár az elsok között igyekezett az 

egyes állati belsoségek hatóanyagai.t 

tisztán elöállitanL Késobb eml.itésre méltó si

kereket értek el az emberi ACTH és Oxytocin 
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szintézis utján történo eloállitásával. 

A Richter Gedeon Gyógyszer·gyár Rt, mai tevé

kenységét növénykémiai és állati. eredetil hormon 

termékek mellett szintetikus termékek egyre na-

gyobb számu eloállitása jellemzi. 

A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár jogelod-

j ét, az A lk a Vegyészeti Gyár at 1910-ben alapitot

ták Dr. Kereszty és Dr. Wolf vegyészmérnökök. 

1912-ben költözött jelenlegi. telephelyére Ujpest-

re. A gyár kezdettol fogva igen aktiv és hatékony 

kutatást folytat embergyógyászati és állatgyógyá-

szati szinteti.kus termékek eloállitására, A Chi-

noinban folytatott kutatás eredményeként került 

forgalomba a Novatropi.n, a Novurit, a szintetikus 

Papaverin és Perparin. A vállalat Európában az 

elsok között hozott forgalomba suifonamid készit

ményeket. A Chinoin ma a szi.ntetikus készitménye-

i. mellett fermentációs termékeket is jelento!j 

mértékben állit elo. 

A mai EGYT. Gyógyszervegyészeti Gyár eredeti leg 

a svájci l'iander cég leányvállalata volt. Alakuló 

-:il!---·--·---·--·-""'"-m.nnrxoi<">i...-,.-crT?.'::;E;;;;;-~' "a'>'r<tOtEa.-;·a.-mai s mükÖdo 

gyár telephelyén. A két világháboru között elso

sorban tápszerkés~ményeivel alapozta meg nevét. 
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A vállalat állitja elo a világ Chloramphenicol 

termelésének jelentékeny hányadát, ezen kivül 

a pszichofar·makonok egész sorát, melyek közül a 

Trioxazin és Frenolon készítményei váltak is

mertté, mint eredeti magyar készitmények. 

Az Alkaloida Vegyészeti. Gyárat Kabay János 

gyógyszerész 1926-ban alapitotta Büdszentmihá

lyon /ma Ti. szavasvári l. Kabay elj árá sa elsoként 

oldotta meg a mákszalmából való ópium alkaloida 

eloálli tását. Ki váló mi.nöségü kész i tményei a 

legszigorubb gyógyszerkönyvi. minoségnek is meg

feleltek, igy hamar eljutottak országunk hatá

rain tulra is.A gyógynövények exportjánál külön 

foglalkozem az Alkaloida Gyár multjával és je

lenlegi gondjai val, tekintettel arra, hogy az 

ópium alkaloida exportja jelentos helyet foglal 

el exportunkban. 

A Biogal Gyógyszergyár a legfiatalabb magyar 

gyógyszergyártó vállalat, 1951-ben létesült. Az 

elsodleges és ma is fo feladata antibiotikumok, 

valamint számos galenikus készítmény eloáll.itá

sa. Korábban Debrecenben már müködött REX Gyógy-

. ._...,4-----·-·········-· -~~~-~-",~'""~"'''..."rrP>""I'lt;:-T:"'"'"··-rl~ :. , ·an1e ly- ·az · <~i:l-la:mcrs i tás 

után Debreceni Gyógyszergyár néven folytatta te

vékenységét. Késobb a két gyógyszergyár egyesült. 
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Az orvostudomány és gyógyszeripar századunkban 

egyik legeredményesebb korszakát éli. Számos tu

dományág fejlodése és a modern therápiás méd

szerek alkalmazása eredményezte, hogy a gyógy

szeri.par és az orvostudomány együttesen az embe

riséget számos fenyegető betegségtol óvta meg és 

további. célja, hogy az emberiség számára az el

érhető legteljesebb egészséget és a leghosszabb 

élettartamot biztosítsa. 

A magyar gyógyszerkut.atás és orvostudomány igye

kezett e nemes törekvésboi kivenni részét és a 

jelenlegi eredményeink a nemzetközi téren is csak 

ugy ité.lheto meg helyesen, ha visszatekintünk a 

hagyományokban gazdag multra. Ebben a munkában 

kimagasló szerepet kaptak a magyar kutatók, akik 

között Nobel dijas is szerepel. és tudományos 

munkásságukkal végül is egészségügyünk és ezen 

keresztül gyógyszeriparunk fej lodését segitették 

elo. 

Rövid összefoglalásként a sokirányu tevékenység

hol és felfedezéshol a legfontosabbakat az aláb

bi rövi.d felsorolás szemlélteti: 

1867. Rozsnyay Mátyás 

1886. Jendrassik 

Chininum tanni.cum 

Kalomel diureti.kus 

hatása 
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1900. Vámos sy Phenolphtalein hashajtó 

hatása 

1917. Issekutz Novatropin 

1923. Szent Györgyi Vitamin c. 

1929. Szent Györgyi At:r:·i.phos 

1931. Issekutz Perparin 

1936. Tör o Corhormon 

1936. Szent Györgyi- p Vitamin 
Rusznyák 

1940. Földi, Konig, Ultraseptyl 
Gerecs, Wolf 

1955. Nádor és társai Mydocalm 

1955. Va:tga-Dumbovich Degranol 

1958. Varga-Dumbovics T:tioxazi.n 
Bor sy 

1959. Szász De vincan 

1960. Toldy F:renolon 

1961. Mészáros-Szent-· No·-Spa 

miklósi 

1962. Harsányi Libexin 

1963. Pallós Halidor 

1964. Jancsó Ph logosan 

1969. Mészáros-Knoll Probon 

A tudományos kutatások eredményei további sike-

vannak itthon és eljutnak a világ több országá-

ba is. 
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Gyógyszeriparunk már a század eleje óta, de külö

nösen a két világháboru között e roteljesen töre

kedett termékeinek exportálására. A hatékonyabb 

munka érdekében a Richter Gedeon Rt. és a Chino

in Gyógyszergyárak a két világháboru között .le

ányvállalatok jól müködo hálózatát épitette ki 

az európai szomszédos országokban és Latin-Ameri

kában. 

b l ~~-il.Ue!!}LSY~9Y§.~~E~~!1~~E.~e.J~~s1~1!i!!!}_!!}~gy!;!1~e.!:!H: 
§.!;!_§§._f~i1§s1§§.§!:!~ls_§.~§!ls!:!§.~§!:h.:. 

Az elso magyar állami gyógyszerkülkereskedelmi 

vállalat a Medimpex 1949. j uniusában alakult meg. 

A mellékelt alapitó levél /I. sz. melléklet/ meg

határozza a vállalat feladatát: "a gyógyszeripari 

termékeknek kivitele és behozatala". A kezdo vál

lalat lassan, gondos munkával alakult nemzetközi

leg elismert nagyvállalat tá. Az alapi. tó levél 

meghatározza a feladatokat, de azt a felelüssé

get és szakmai szeretetet nem pótolhatta, amit 

annak a lelkes csoportnak kellett végezni, amely 

a vállalat müködésé'c bei.nditotta, majd továbbfej

lesztette. 

A Medimpex Gyógvszerkülkereskedelmi Vállalat ed

digi 25 éves müködése arra a negyedszázadra esik, 

amely történelmi változásokat hozott országunk és 
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népgazdaságunk minden területén. A változások 

között a külkereskedelem szempontjából különö-

sen fontos a gyógyszeripar állami átszervezése 

és tervszerü fej lesztése. 

A felszabadulás óta a gyógyszeripar egyike a 

legdinamikusabban fejlodo ágazatnak a vegyipar 

ágazatai közül. A fej lodést három fo szakaszra 

bonthatj uk: 

- ~1§§_§.~e!se2~.! 1949-·i.g az ujjáépités ido

szaka, arnire a termelés elérte az 1938. 

évi szintet; 

- e .• !!:l~2Q!:1:\:L2~el.se2~~ 1949-69. a termelés 

67,7-szeresére növekedett, megkezdodött a 

gyógyszeripar rekonstrukci.ója; 

termelés jelentos rnennyiségi növekedése 

rnellett megvalósult a gyógyszeripar re-

konstrukciója; kialakult a világszinvona-

lon is jelentos kutató apparátus, létre·-

jöttek a korszerü nagyipari termelés elo-

feltétele i. 

A Medirnpex Gyógyszerkülke:reskedelrni Vállalat 

megalakulására lényegében akkor került sor, egy 

negyedszázaddal ezelott, arnikor a gyógyszeripar 

a II, Világháboru okozta sulyos veszteségeket 
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még nem heverte ki., termelése nem érte el telje

sen az 1938. évi szi.ntet. A külkereskedelmi te

vékenység központositásával azonban már akkor 

sikerült mindazokat az előnyöket biztositani, 

amelyeket csak a pénzügyileg eros nemzetközi 

nagyvállalatok é.lvezhettek. A lassan meginduló 

gyógyszerexport tevékenység az 1950-es évektol 

folyamatosan emelkedett, elsoso:r·ban a korszerü 

gyógyszerkutatás, gyógyszeriparunk dinamikus 

fejlesztése és a Medimpex piaci tevékenysége e

redményeképen. 

Ma a magyar gyógyszeripar mintegy 1,5 %-·kal vesz 

részt a világ gyógyszeripari termelésében. A 

gyógyszertermelo országol< között világviszony

latban a l.l-·12. helyen áll. Az exportáló orszá

gok között pedig a 7-8. helyen van különbözo 

nemzetközi és hazai vegyipari statisztikai ada·· 

tok szerint. /Magyar Gyógyszeripa:d Egyesülés 

távlati terve 1970./ 

Az export alakulását .ötéves te:rvidoszakok sze

rint bontva mutatom be, megjelölve a fontosabb 

állomásokat. 

Az export értéke öt év alatt 91,6 %-kal növeke-
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dett, az átlagos évi. növekedés 18,3 % volt. Az 

ötéves tervidöszak jellemzöje, hogy a forgalom 

devizaforint értékben megközeli.tette a 100 mil

lió Ft-ot a tervi.döszak végére. 

Az ötéves idöszak alatt növekedett a gyógyszer

ipari termékek exportja a legdinamikusabban, az

az 179,7 %-kal, az éves növekedési átlag 35 % fö

lött volt. 

Az export 109,2 %-·kal növekedett, ami mintegy 

20 %-os évi növekedési rátának felelmeg, 

Az export értéke 4 9, 8 %·-kal n öt t, az éves növe

kedési ütem 9,9 %. Abszolut értékben a gyógy

szeripari export 196o-ban meghaladta az l mi.lli

árd devi.zaforintot. 

Az emlitett két. évben az export évi átlagos nö

vekedése 20 % körül alakult. 1972-ben az export 

volumene megközelítette a 2 mi.lliárd devizafo

rintot. 
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c/ ~~-!2~2:!2H.:.-~Y~lun:::é.~~~~~.~~E2!':U~!l~~-f~i!2: 
9~§~.:. 

Az elmult 25 év gyógyszerexportjának fejlödését 

legjobban az alábbi index számok mutatják, az 

1949·-es évet 100-nak véve alapul: /1:. sz. táblá

zat/ 

I. T á b l á z a t --·-----·------------
Szecialista Nem szecialista Összesen 

------------------·-------·-----------------------
19 49. 100 100 100 

1955. 270 230 250 

1960. 760 680 660 

1965. 2.420 930 l. 870 

1970. 3.740 2.080 3.130 

1973. 5.050 2.930 4.270 

------------------------------------------------

Az adatokból kitüni.k, hogy lassu emelkedés után 

mindkét viszonylat felé jelentos forgalomemeike-

dés mutatkozott. Galenus egyik hires mondását: 

"Populus :z:·emedia cupit" az uj idok csak megerö-· 

sitették és az emberek igénye a gyógyszerek il:ánt 

azóta sem változott. A világ gyógyszergyárait 

---,+------- ···-··-···· ------nem-érnet~~va-d,-rriiCtöbn liiint so-:ooö--g:yó-gyszerkü-

lönlegesség szolgálja az emberek egészségét és 

évente több száz uj készitmény kerül forgalomba. 
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Ez a gondolatsor természetesen sok uj problémát 

is felvet és ezt tovább fokozta az utóbbi. évek-

ben a Talidomid készítménnyel történt sulyos 

egészségrontás, rokkantság szomoru esete, mely 

eset alkalmas volt arra, hogy a gyógyszergyártó 

és ellenorzo szervek figyeimét felhívja uj ké-· 

szi.tmények esetleges tragikus következményekkel 

járó mellékhatásaira s a szélesebbkörü kipróbá-

lás szükségességére. Ma a gyógyszer törzskönyve-

zés egyik fontos ki.egészi.to tevékenysége a 

gyógyszerkülkereskedelemnek, ezért külön feje

zetben kivánok ezzel foglalkozni.. 

A termelés és a ki.ilkereskedelem közös munkájának 

eredményeképen néhány cikk értékesitésének ala

kulását mutatom be, melyek megítélésem szerint 

jelentos helyet foglalnak el a világ gyógyszer

ellátásában. Ezek közöt·t elso helyen vannak a 

Papaverin, a Morphin-féleségek, a Vi.tamin B-12 

és a Chloramphenicol. /II. sz. Táblázat/ 
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II. T á b l á z a t --------------------
Papaverin 

HCl. 
Morphin 

alkalo

i. dák 

Chloram

phenicol 
Vitamin 

B-12 
_________________________ , _____________________ _ 

1949. 100 100 

1955. 470 130 100 

1960. 600 200 .179 1.170 

1965. l. 370 240 868 22 .120 

1970. 900 180 1.173 88,100 

1973. 2.070 170 1.226 72.970 

-----------------------------------------------
A kutatók és orvosok véleménye szerint a gyógy-

szerfelhasználásban észlelt dinamikus növekedés 

az egy fore jutó gyógyszerfogyasztáson tulmen5en 

a különbözo földrészek a rendszeresebb gyógyszer

ellátásba való bevonása és eddig gyógyszerekkel 

kel15en el nem látott területek bekapcsolása rni.-

att is emelkedett. Hosszu idon keresztül f5bb 

piacainknak az eu:rópai országokat tekintettük. 

Rendszeres és átgondolt tudományos munkával azon-

ban az ujabb földrészeket is bekapcsoltuk tevé-

kenységünkbe. Ennek illusztrálására a I, sz. áb-

rát mellékelem. 

Az ábrából csak a legjellemzobbet kiemelve meg-

emlitem, mig Európa 1949·-ben 88 %·-kal része-
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sült a magyar gyógyszerexportból, ez 1973-ban 

63 %-ra csökkent, viszont Ázsia mig 1949-ben 

2 %·-kal, addig ma már 2.1 %-kal részesedik és ha 

ma még csak jelképesnek tünik is, de ujabban 

l % exportot bonyoUtunk Ausztráli.ában is, Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy tevékenységünk 

során igyekeztünk a meglévo hagyományos kapcso

latokon tul uj piacokon bovi.teni lehetoségein

ket. 

Ezen országoknak egy része maga is fejlett 

gyógyszeriparral rendelkezik és ez arra enged 

következtetni., hogy a megfelelo együttmüködés 

esetén lehetoség van fejlett gyógyszeriparral 

rendelkezo országokban a forgalom további emelé

sére. Ma már egyre inkább elfogadott tények bizo

nyitják, hogy a kutatás, fejlesztése termelési 

és együttmüködési koordinálás hozhatja meg az 

eredményt. Ennek tudatában széleskörü piacfej

lesztési programot kell kidolgozni, alkalmaz

kodva a piaci. igényekhez szoros és komoly kap

csolatot kell létesiteni a gyógyszergyártásban 

jelentos helyet elfoglaló országokkal. Ezt a 

munkát eleinte külföldi képvi.selettel, majd ké-

jól felkészült szakemberekkel ma már ellátja a 

magyar gyógyszerkülkereskedelem. /III. sz. Táblázat/ 



III. sz. T á b l á z a t -------------------------
ORSZÁGOK GYÓGYSZEREXPORT FORGALM~N&~ ALAKULÁSA 1.000 DEVIZAFORINTBAN. 

-------------------------------------------------------------------------

Japán Nigéria NSzK. Svájc Szavjetunió Lengyelország 
------~---------------------------------------------------------------------------------

2.020 1.080 1.710 5.580 

32 - 5.762 2.061 15. 46 6 5.069 

l 
w 
N 

19!60. 60 - 13.806 6.543 138.349 10.622 

19,65. 1.226 230 29.357 17.89 4 494.460 38.649 
' 
' l 

1~70. 19.26 4 2. 219 52.961 48.944 761.534 83.861 

l 
19i73. 46.584 3.184 60.527 57.911 1,065.379 92.160 

------~---------------------------------------------------------------------------------
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A táblázatból kitüni.k, hogy az em:ópai. országokkal 

egyenletesen és emelkedoen alakul gyógyszeripari 

kapcsolatunk, másrészt olyan országok mi.nt Ni.géri.a 

és Japán, ahol gyakorlatilag az 1960-as években 

kezdtük meg a munkát, jelentos exportorként jelent

kezünk ezekben az országokban. A szacialista orszá

gok közül a Szovjetunióval való forgalom alakulá

sát kivánom ki.emelni, mely a statisztikai adatok 

szeri.nt i.s értékben jelentos növekedést mutat a 

kezdeti számokhoz viszonyítva, másfelol a magyar 

gyógyszerek jelentos helyet foglalnak el a Szovjet

uni.ó egészségügyi ellátásában. Itt azonban meg kell 

jegyeznünk, hogy a Szavjetunióban az utóbbi negyed

században óriási. mértékben növekedett a gyógyszer

ipar termelése és több saját készítmény már nálunk 

is bevezetésre keriilt. 

d l \'i~!!)~§:!:~§~!: -~S:'ll:\!::!:I.!)~Js2<1~:L ~?;:§:E~2<1~2§:L~1~tü~!.!.:. 

A ~1agyar Szoci ali. sta Hunkáspárt Központi Bizottsá

ga 1966-ban határozatot hozott a gazdasági. mecha

nizmus reformjáról. Ebben megvizsgálta - többek 

között - a nemzetközi munkamegosztás és a külke

reskedelem akkori helyzetét és meghatározta az 

utóbbi teendait is . a követ](E!_ZQ]~E!J~. ál_lg.RiJ:.Ya meg: 

"A tudomány és a techni.ka jelenlegi szinvonala 

és fe,j lodésének üteme parancsolólag követeli 
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meg mindazoknak az elonyöknek a kihasználását, 

amelyeket a nemzetközi. munkamegosztás, vagyis 

a tudomány és technika elért e:redményeinek, az 

áruknak és szolgáltatásoknak a cseréje, a ter··· 

melési kooperáció, a valutáris hitel- és egyéb 

nemzetközi kapcsolatok nyujthatnak. 

A nemzetközi gazdasági, tudományos és müszaki 

kapcsolatok fejlesztését mindenekelott a szo

ciali.sta országok közösségén belül kell elose

giteni, de törekedni. kell azok fej lesztésére a 

nem szecialista országokkal is. 

Az uj gazdasági mechanizmusnak szerves kapcso

latot kell teremtenie a belso piac és a kiilföl

di piacok között. Fokoznia kell a külso piaci 

impulzusok hatását a hazai. te:rmelésre, értéke

sitésre és fogyasztásra, az export és import 

strukturájára. Csökkentenie kell a hazai ter

melés tulzott védettségét - kiküszöbölve az 

ebbol fakadó elkényelmesedést. Elo kell segite

nie, hogy a nemzetközi munkamegosztás, a kül

kereskedelem olyan tényezové váljék, amely az 

eddiginél lényegesen jobban gyorsitja a ter

aki 

szinvonalának fejlodését, a társadalmi munka 

termelékenységének növekedését. 
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Hazai termelésünket és a belso piacot termé

szetesen nem szabad kiszolgáltatni a világpi-· 

aci erok játékának l s a leülkereskedelmi tevé-· 

kenységnek is bele kell illeszkednie a népgaz

daság tervszerüen irányitott fejlodésének össz

folyamatába. Az uj gazdasági mechanizmusnak 

tehát biztositania kell a leülkereskedelmi for:

galom hatékony központi irányitását," 

A nemzetközi. munkamegosztásban való részvétel szük

ségességérol a határozat egy másik helyen igy szól: 

"A gazdasági mechanizmus reformjának egyik leg

fontosabb célja a müszaki fejlodés meggyorsi

tása népgazdaságunkban. Ezt szükségessé teszi 

korunk tudományos-·technikai forradalma általá

ban is, de különösképpen az, hogy országunk a

dottságai következtében gazdasági fejlodésünk 

sokkal erosebben függ össze müszaki szinvona

lunk alakulásával, mint más országoké. A ha

zánkhoz hasonló kis országok gazdasága ugyanis 

csak a nemzetközi munkamegosztásba való egyre 

fokozódó bekapcsolódással fejlodhet, vagyis 

exportját növeini kell, hogy növekvo import-

se. Ez az csak 

akkor járható, ha termékeink müszaki szinvona

la, minosége és ára kielégi.ti a világpi.ac kö-
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vetelményei.t." 

A gyógyszerkűlkereskedelműnk számára igen fontos 

me gá l lapi tás és utmutató a következo is: 

"Mindi.g meg kell vi.zsgálni, médunkban áll·-e 

céljainkat baráti országok eredményeinek átvé

telével, licencia vagy szabadalom vásárlásával 

stb. elérni, s ha ez gazdas:lgosabb és gyorsabb, 

akkor ezt elonyben kell részesi.teni. Gazdasági. 

pozici.ónknak a tokés piacokon való megeros i té

se végett fokozottan alkalmaznunk kell az ott 

ki.alakult különbözo kapcsolat.i. formákat, melyek 

nem pusztán kereskedelmi jellegűek, hanem tar

tós munkamegoszt.ást, szeros kooperációt ered

ményeznek." 

Mint arra a fentebb idézett szövegekbol is követ

keztetni. lehet, a határozatot megelozo években Ma

gyarországon még mindig éltek azok az autarchiás 

irányzatok, melyek az ötvenes évek elején szűlet

tek meg, amikor kűlföldi vállalatokkal való kapcso

lataink ki.zárólag egyszerű adás-vételi tevékeny

ségre korlátozódtak. A szecialista közösségen be-

~t----~--~---~u1~~1ru~~miíiTsz6~1:szi.riEü-t;api~z~Urt~a'E~adá

sok történtek, melyek téritésmentesek voltak és 

mint ilyenek, inkább politikai, mintsem gazdasági 

jelentoséggel birtak. Éppen ezért, ha a gazdasági 
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mechanizmus reformja elott voltak is elszórtan 

kooperációk, ezek nem jól megalapozott gazdasá

gi megfontolásokon nyugodtak, igy értheto, hogy 

a határozat vilá gos fogalmazása, a gazdasági. 

szükségesség és fontosság felismerése után a ko-

operációk száma ugrásszerűen megnott. 

Nemrég készült egy Országos Müszaki Fejlesztési. 

Bizottság tanulmány, ahol a vizsgálat arra is ki

terjedt, hogy mi.lyen lehetoség van az "itthon ku-

tatni 1 vagy licencet vásárolni" kérdés gazdasági-

lag megalapozottabb megválaszolására. Többek kö

zött megál.lapi.totta, hogy a kisebb /20-30 mi.llió 

lakosnál kisebb/ országokban - a belso kutatási. 

ráforditások koncentráci.ójával, a nagyobb nyitott·-

sággal összefüggésben - a szellemi import aránya 

magasabb, mi.nt a hasonló gazdasági fej lettségü, 

de nagyobb népességli országokban, 

Licencvásárlás gyakorlatilag a gazdaságirányitás 

uj rendjének bevezetése után indult meg hazánkban. 

Az 1968-1971. évekre jut az eddi.g vásárolt licen-

ci.ák és know·-how-k mi.ntegy 70 %-·a. Figyelembe kell 

azonban azt is vennünk, hogy a szacialista orszá-

gü téritésmentes müszaki-tudományos információ ju-

tott el hazánkba. /~!~~U2iel engedély valamely 
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jognak, a gyógyszer szakmában rendszerint szabada

lommal vagy védjegyezéssei védett jognak a haszno

si tás ára, gyakorlására. I,i cenc.i.a megszerzése es e

tén leggyakrabban szabadalmon alapuló gyártási. és 

forgalombahozataU jogok átengedésérol van szó. 

!S!:!Q'!!:h2'!!.l. alatt valamilyen gazdasági. müvelet haté

kony, korszerü elvégzéséhez szükséges tudnivalók 

összességét értjük függetlenül attól, hogy ezek 

részben vagy egészben szabadalmi oltalom alatt áll

nak-e vagy sem. Az esetek tulnyomó részében techni

kai tudnivalókról: gyártási. eljárásokról van sz ó, 

de egyre gyakrabban fordul elo orvosi vagy pl. mar

keting know-how is. A gyakorlatban a két fogalom 

elválasztása nem éles, használatuk sürün követke

zetlen. l 

A küiföldi. eredetű müszaki informlici.ók átvételé

nek indokai. és akadályai sokrétűek, a hazai. kuta

tás-fej lesztés vagy licenc-vásárlás közötti vá

lasztás problematikáját, a vásárolt Hcencek meg

valósitásának gazdasági. értékelését, de a jövo mü

szaki fej lesztése szempontjából a gyógyszeri.par 

távlati fejlesztésénél feltétlenül fi~.embe kell 

venni. Általánosságban megállapitható azonban, 

-Tt---------·~·--ji1Qgya~'al:Tiwit<5Kl:.enaszzeerint ]obbaii érdeke l tek a 

szorosabb, hosszan tartó kooperációs kapcsolatok 

kiépítésében, mi.nt az egyszerű licencvételi ügy-
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letekben. 

Természetesen kooperáció alatt az együttműködés 

igen sok változata értendo ·- a kikészi.tés-kisze

relési. szerzodésektol egy-·egy készitmény közös 

ki fej lesztéséig, összehangolt. forgalmazásáig. A 

gyógyszeriparban és kereskedelemben másutt; is 

és nálunk is az ugynevezett konfekcionálási 

szerzodések /lásd: opciós szerzodés/ alkotják 

az együttműködési témák zömét. Ez ma már igen te

kintélyes mennyiségü tudományos, müszaki, szaba

dalmi és védjegyjogi anyag átadását és meghono

si tását jelenti.. 

Kü1ön kiemelendok azok az esetek, amikor ez az 

összefoglaló nevén müszaki-orvosi know-how-nak 

nevezett anyag kizárólag magyar kutatás e:redmé

nyeként jött létre, hazai felfedezés szülőtte. 

Ezek a megállapodások általában ti tkossági, ill. 

opciós szerzodésekkel kezdodnek, majd ezek után 

az összes müszaki, kereskedelmi és jogi kérdést 

szabályozó együttműködési szerzodések aláirásá

ra kerül sor. /QES~22_2~~!~§~~§~ megkötése ese

tén az egyik fél - rendszerint anyagi. ellenszol-

zonyos idon belül szabadon választhasson kiván

ja-e a szerzodés tárgyát megvalósitani., vagy el-
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áll attól. Ugynakkor az opciót adó fél semmi o

lyan kötelezettséget nem vállal ez ido alatt, 

ami a másik fél i.genlo döntése esetén akadályoz

tatná adott igéreteinek teljesi.tését. 

Opciós szerzodések megkötése egyre gyakrabb, 

ugyanis például egy gy5gyszerkészi.tmény, vagy 

gyártási eljárás átvételére vonatkozó döntés meg

hozatala ma már igen kiterjedt, költséges és 

hosszadalmas müszaki··gazdasági elovizsgálatokat 

követel meg, viszont mi.ndkét fél biztositani ki

vánja ez ido alatt saját érdekeinek megvédését. 

Az opció igénybevétele, vagyis az opciót vevo 

szerzodo fél i.genlo döntése esetén ujabb szerzo

dés vagy szerzodések megkötésére kerül sor. Ilyen 

például az ugynevezett konfekcionáiási szerzodés, 

amelyben az egyik fél engedélyt szerez valamilyen 

gyógyszerkészi.tmény elöfülitására - konfekci.oná

lására - és forgalombahozatalára meghatározott 

területen, kötelezettséget vállalva, hogy a szük

séges hatóanyagat csak a m'\si.k féltol szerzi be 

ugyancsak meghatározott áron és kötelezi. magát a 

megadott minoségü termék elOálli tására is. Köte

lezettségek megvalósításának előmozditása érdeké

ben a szállító fél rendszerint müszaki-tudományos 

segitséget - know-how-t nyujt partnerének kiké

szités-ki.szerelési., vizsgálati eloirások, törzs-
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könyvezési dokumentáció stb. átadásávaL Gyakran 

védjegyhasználat átengedése is szerepel ezekben 

a szerzodésekben. Nem ritkán a vevo fél az átvett 

gyógyszerkészítmény forgalma után meghatározott 

jutalékot···royaltyt-- is fizet az eladó félnek. 

Egyik legrégebbi. ilyen megállapodásunk az 1958-

ban kötött Gastr.i.pon szerzodés, /itthon Gastropi.n/ 

me ly már tartalmazta a köz ös ki. fejlesztés elvét. 

Egy késobbi, 196 7·-ben, illetve 1969·-ben kötött 

Ralidor /bencyclan/, ill. HK-137 /Sensit/ szerzo

dós szintén a közös kifejlesztés és információ·

csere elvén alapszanak. A bencyclan-szerzodés e·

redm§nyekén t forgalombahozott F ludi lat kés zi. tmény 

egyike a legsikeresebbeknek a Német Szövetségi 

Köztársaságban. E kedvezo tapasztalatok alapján 

elokészi.tés alatt áll egy olyan kutatási, együtt

müködési szerzodés, me ly e l ore megha 'elhozott te

rületeken a nálunk eloállitott molekulák farmako·

lógiai-klinikai értékelés8t és közös kifejleszté

sét célozza. 

Hasonló jellegü szerzéídési.\nk van érvényben egy 

belga céggel is /1973/. Az ilyen együttmüködés 

a 

kémiai kutatókapacitás lényegesen nagyobb, mint 

a farmakológiai, ezért jóval nagyobb számban ál-
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litunk elo uj, hatásosnak i.gérkezo vegyületeket, 

mint ahogy azokat farmakológiailag, ill. klini

kai lag a nemzetközi standardok követelményei sze·

rint ki tudnánk dolgozni.. A partnernél a helyzet 

fordított. Igy sikerült a két "szük keresztmet

szetet" ugy párosi.tani, hogy az mindkét fél szá

mára el.onyössé válhat. 

Általános a világ gyógyszerkutatásában a "mol.eku

la·-éhség", vagyis az uj és uj molekulák iránti 

hajsza. Ebbol a szempontból hazánk kutató gárdája 

szerenesés helyzetben van, a fentemlitett okok 

miatt. Ezt a nagy kutatói kapacitást kihasznál.an·

dó, vállalat unk ugynevezet t "sereene lés .:i. sze r z od és"

eket kötött több vezeto céggel, sot e lehetosége

ket megnyitottuk több egyetemi kutató csoport ré

szére is. A .legtöbb esetben olyan molekulák áta

dásáról is szó van, melyek nálunk már egy farma

kológiai szürésen átestek, de itt hatástalannak 

ill. nem megfeleloképen hatásosnak mutatkoztak. 

A külföldi szerzödo felek vállalják a szélesebb 

farmakológiai sereenelés t. Figyelembe véve, hogy 

a vegyületek szabadalmilag már védettek, a közös 

kifejlesztés alapjai szerzödésben könnyen megha-

rosta/ a vegyészek ál-tal eloállitott sok száz ve

gyület teki.ntetében az elso alapvetö farmakológi-
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ai hatások kirostálását jelenti és célozza. 

Amennyiben valamelyik vegyületnél alapveto far

makológiai hatást talának, akkor azt alávetik 

egy második, finomabb, célzott farmakológiai 

vizsgálatoknak és ekkor megnézik az akut toxici

tást is. 

Elég számos az olyan együttmUködési megállapodás, 

melynek fo célja a fo:rgalombahozatal szempontjá·

ból nélkülözhetetlen, igen széles és alapos kli

nikai munka külföldi partnerrel történo elvégez

tetése. Igy elobb tudunk megjelenni a piacon, 

ami~ mindkét fél számára anyagi eli'5nyökkel is jár. 

Sok külföldi vállalattal állunk keret-szerzodé

ses viszonyban, mely lehetoséget teremt mindkét 

fél számára, hogy együttműködési témát folyama

tosan ajánljon fel a másiknak. E megállapodások 

alapján már számos uj gyógyszerkészítmény került 

nálunk forgalomba és indult meg exportálás uk is. 

A szecialista országokkal való együttműködés te

rülete is bovült az utóbbi években. 1967-ben az 

NDK-val tudományos és müszaki együttműködési meg

állapodást irtunk alá, egy jugoszláv cégtol know-

~~-----~r-----------::no'IF-t~ls1iri5TEUnx~ ; kulöil emHEésFTgenye l a 

Szovjetunió partnervállalatával és gyógyszergyá

raival kialakult kapcsola'c amely a KGST-n belül 
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müködik és eredményesen fejlődik. 

A Medexport, Moszkva összövetségi. Egyesülés és a 

magyar gyógyszeripar vállalatai között szoros i

pari. szintü kooperáció és gyártásszakosodás ala

kult ki a Medi.mpex közremüködésével. A magyar 

gyógyszergyárak kiváló kapcsolatokat tartanak 

fenn több szovjet gyógyszergyárral, mint pl. Le

ningrádi. GyógyszeJ::gvárral, Leningrádi Vi.tami.n 

I<ornbináttal, I<aunasi Szanitasz Gyógyszergyárral, 

valamint a Lvovi és Szverdlovszki. Gyógyszergyá

rakkaL 

Ezen együttmüködés keretén belül több koJ::ábban 

hazánkban gyártott nagyvolumenü gyógyszerkészít

mény gyártástechnológiáját átadtuk a szovjet fél

nek és az ily módon eléíál litott gyógyszereket 

rendszeresen vásároljuk belföldi igényeink kie

légitésére i.s. Ilyen speciali tás ok pl. az Ami.do

zophen tabl., Algopyrin tb l., és inj. Barbami.d 

tbl., Dernalgon tbl. , Piperascat tbl., Izoni.ci.d 

tbl., Ac.nicotinicum tbl., Salvador tbl., Anti

neuralgica tb l., V i. t amin C dr g. 

s erediúériyességét: jol-inutatják 

a forgalmi adatok. Mig 1969-ben a Szavjetunió

ból vásár·olt összes gyógyszerspecialitásoknak 
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7,2 %-át tették ki a gyártásszakosodás keretében 

gyártott készitmények, addig ez a további évek

ben növekedett. /IV. sz. táblázat/ 

Gyártásszakosodás utján importált készitmények 

forgalmának alakulása: 

1969. 7,2 % 

1970. 12,4 % 

1971. 46,7 % 

1972. 54,7 % 

1973. 50,3 % 

Jelenleg is több készitmény gyártásszakositásá

ról folytat a vállalat és a gyógyszeripar tár

gyalásokat. 

Az ernlitettek csupán kiragadott példák. Ugy gon

dolom azonban, hogy mégis áttekintést tudtam ad

ni az együttmüködés i.gen széles és változatos 

lehetoségeirol, valamint a gyógyszeripar, a 

gyógyszerválaszték és külkereskedelem fejlodésé

re 

alapján száraitunk arra, hogy a jövoben a munkát 

továbbfo.lytatva, további. eredményeket érhetünk 

el. 
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A további. fejlődés különösen az elmul t 10 évben 

arra ösztönözte a magvar gyógyszerkülkereskede

lem és gyógyszeripar vezetőit, hogy közös válla·

latokat vagy kizárólagosan magyar érdekeltségü 

vállalatokat hozzon létre külföldön. Ennek ered

ményeképen jelenleg 3 kontinensen; Európában, 

Azsiában és Afrikában rendelkezünk kereskedelmi 

Lll. termelo érdekeltségekkeL Az alapvető gon

dolat e vállalkozásoknál az volt, hogy az érde

keltségeken keresztül tartósan biztositsuk a ma

gyar gyógyszerek, gyógynövények és illóolaj ok ex

portlehetoségét. Az eddigieknél sokkal rugalma

sabb és gyorsabban jussanak el hozzánk piaci in

formációk, a hazai és k(ilföldi. vállalatok közöt

ti kölcsönös miiszaki együttmüködés lehetőségét 

jobban kihasználjuk az érin'cett helyi. nemzetgaz

daságok fej lődését is se g i t ve. Az emlitett fela

datok megfelelo szakértö és szakemberek utánpót

lását tették szükségessé. liüszaki, orvosi és 

gyógyszerészi tudományokban jártas, idegen nyel

vet jól beszélo szakemberek látják el a közös 

magyar érdekeltségű vállalatok szakmai irányitá-

Az eddigiekben valamennyi létrehozott vállalat 
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esetében a pi.ac adottságainak figyelembevétele 

mellett a tulajdoni forma, a tevékenységi kör 

és módszer változatos skáláját alkalmaztuk. Igy 

rendelkezünk kizárólag magyar érdekeltségű, va

lamint vegyes érdekeltségű kereskedelmi, ipari 

és képviseleti. vállalatokkal, részvénytársasá-· 

gokkal és korlátolt fele15sségü társasággal. 

Vegyes és kizárólag magyar érdekeltségek. 

Eddigi tapasztalataink szerint nehéz arra egyér-

telmü választ adni, hogy a vegyes vagy a kizáró-

lag magyar érdekeltségeket helyezzük elotérbe, 

erre egyértelműen érvényes szabályt nem lehet 

megállapitani. Valamennyi müköd5 vagy az alapi

tás stádiumában lev5 külföldi érdekeltségünkre 

megállapi.thatom, hogy azok mindegyike teljesen 

sajátos körűlmények között, egyedi feltételekkel, 

szervezettel jött létre, nagyon kevés azonosság 

található közöttük. 

Altalánosságban nagyon elonyösnek látszik a ma-

gyar fél helyzete, ha egy külföldi érdekeltség 

teljesen birtokunkban van, azaz kizárólagos tu

lajdonosok vagyunk. A magyar irányitás, kereske-

delernpolitikai elképzeléseink maradéktalan ke

resztülvi.tele stb. igen egyszerű és közvetlen az 

ilyen vállalatoknál és természetesen a jelentke-
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zö eredmény is kizárólag a magyar felet i.lleti .• 

Ezek az igen hathatós érvek tehát a kizárólagos 

tulajdonjogot indokolnák. Ugyanakkor azonban 

nem ismeretlen, de egyelore pontosan fel nem 

mérhetö hátrányok is jelentkezhetnek, például 

az adózás vonatkozásában. 

Maradna tehát a másik vállalati forma - a vegyes 

vállalat - létrehozatala, amellyel )<apcsolatban 

tapasztalataink általában kedvezöek. 

Véleményern szeri.nt nagyon fontos, hogy kellöen 

meggondolva és megalapozva állapitsuk meg a tár

sas részesedés arányát, hogy nagy gondot fordit-

sunk a kölcsönös érdekeltségre, hogy a folyama-

tos kereskedelmi. kancselatban -· az alapi tó vá l-

lalat és az érdekeltség között - egy más partner-

hez hasonló alapokra helyezzük az együttrnüködést, 

mert ez esetben a magyar gyógysze:r·ipari és kül

kereskedelrni. eredmények fokozását elérhetonek 

tartj uk. Különös gondot kell forditani többek 

között a társak részesedési arányára. Nem látom 

igy szükségszerünek azt, hogy egy vegyes válla

latokon belüli társas viszonyban érdekellenté-
- --------~-~--·"·-~--.----- ---

teknek kell. keletkezniök, Ezt a véleményemet 

3-4 éves tapasztalatainkkal is alátárnasztorn. 
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~ebbségi Vagy többségi helyzet kialakítása.:. 

A vegyes érdekeltségű vá.llalatoknál nagyon lénye

ges kérdés az, hogy milyen arányu a magyar érde

keltség, többségi vagy kisebbségi. Bár ennek el

döntése nem kizárólag r·ajtunk muli.k, alapveto 

befolyással vannak erre az illeto ország belso 

rendelkezései. Egyes államokban például a vegyes 

vállalato'kon belül a külföldi toke kisebbségét 

irják elo, vagy még jobban megkötve a tökebevi

telt, a rendelkezések még szi.gorubbak: a hazai 

töke többségéhez ragaszkodnak az uj létesi.tmény

ben. Ismert viszont az, hogy a tulajdoni többség 

/részvénytöbbség vagy Kft-nél üzletrész többség 

stb./ milyen, szinte korlátlan jogot bi.ztosit 

egy-egy vállalat életében az azzal rendelkezök 

részére. Ugyanakkor a kisebbség részére elsosor

ban csak a rosszhiszemű határozatok ellen adnak 

a különbözö rendelkezések és megállapodások vé

delmet. Más államokban viszont nincs megkötve a 

külföldi töke részaránya egy-egy vállalkozásban. 

A rendelkezések pl. csak arra köteleznek, hogy 

belföldi. érdekeltség is vegyen részt egy-egy 

vállalat alapításában. 

viz-sgálataim és tapasztalataim azt rnutafják, hogy 

nem célszerű az érdekeltségben tulzettan magas 

töke részaránnyal szerepeini, me rt ez nem bizto-
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si.t kello érdekeltséget külföldi partnerünknek. 

A magas take részarány kelloen át nem gondolt 

kockázatvállaláshoz is vezethet. 

Az érdekeltség qazdasá5Ji f~mái.9..:_. 

Az elobbiekben tárgyaltak lényegében utalnak ar

ra is, hogy a vegyes társulási forma a számtalan 

más társulási lehetoség közül két formát helyez 

elotérbe: a részvénytársasági és korlátolt fele·

losségü társasági formát. Ez egyébként természe

tes és értheto is, mert általában, ha külföldi 

take alapit vállalatot valamely országban, az 

igyekszik felelosségét, kockázatát elöre megsza

bott határok közé szori'cani. Hogv viszont rész

vénytársasági vagy korlátolt felelosségü társa

ság formában hoznak létre közös vállalatot, az 

mindenkor az adott piacon szokásos gyakorlat mel

lett sok egyéb tényezőtol is függ. A Medimpex ed·· 

di.gi érdekeltségalapítási tevékenysége során -

ez egyébként tapasztalatom szerint az általános 

gyakorlattal is megegyezik - ha nagyobb takeere

jű vállalatot alapitottunk, a részvénytársasági 

formát részesitettük elonyben, mig közepes toké

vel rendelkezo társulás esetén mi is Kft-ot hoz

tunk létre. 

Az érdekeltség müködési területétol függoen más 
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a létesitett érdekeltség tevékenységi köre és e 

körön belül az egyes :r·észtevékenységek kezdeté

nek idobeli sorrendje, ha azt európai vagy más 

kontinensen le vo ipari lag fej lett országban lé

tesi tettük és más, ha azt gyengén fej lett vagy 

fej 15d5 országban alapitott uk. 

Eddig elsosorban ke:reskedelmi vállalatokat aia

pitottunk kettos profillaL Rendelkezünk olyan 

kereskedelmi vállalattal, amely ugynevezett sa

ját számlára a Medimpextol vásárló egység, vala

mint minden korlátozás nélkül más hazai és kül

földi cégeletol vásárol p:rofilunkba illo terméket, 

azt készletezi és forgaloru)a hozza az illeto or

szág belföldi piacán vagy más leülföldi piacokon. 

Az ilyen kereskedelmi. vállalatok mellett -

amennyiben az évek folyamán müködésük eredményes

nek bizonvul - a termék jellegétol függoen a kö

vetkezo forgalom mellett szükségesnek és egyuttal 

eredményesnek is bizonyulhat 'cerme15 részleg fel

álli.tása is. Elhatározott szándékunk, hogy ezek

ben az esetekben megfelelo ipari hátteret bizto·

situnk kis vagy középüzem felállitásával, mely 

ismét a magyar gyógyszergyárak és a külföldön lé·-

tesi tett üzem köz8tti szOJ:os egyuf'fműl<Ocresre ad 

lehet5séget. Természetes, hogy az ipari üzemekhez 

a magyar gyógyszergyárak igen messzemeno müszaki 
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támogatására, gondoskodására van szükség, melyet 

a külkereskedelem és ipar jó együttmüködése tett 

és tesz lehetové a jövoben is. 

Külföldi képviseletek felálli~~ 

Az iparilag fej lett országokban levő érdekeltsé-

geink másik csoportjához tartoznak az ugyneve-

zett "képviseleti. vállalatok", amelyeket a Medim-

pex külföldi képviseletére létesitenek /ügynöki 

vállalat/. A képviseletek árut saját számlára 

nem vásárolnak, csupán közveti.toként járnak el 

adás-vételi ügyleteinkben. E tevékenységükért 

előre megállapodott szerzodés alapján jutalékot 

kapnak, amelyből gazdálkodnak. E képviseleti vál·-

lalataink is részben vegyes, illetve részben ki

zárólagosan magyar tulajdonban vannak. Müködésük

kel kapcsolatos tapasztalataink még nem elég ré

giek és megalapozottak 1 de az eddigi eredmények 

feltétlenül poz i ti vak. Ezért további. feladatokat 

is kapnak a képviseleti vállalatok, például: de-

poz i tori. tevékenység; magyar specialitásokat 

forgalmaznak és saját raktárában készletezik a 

készitményeket, amit Magyarországról exportá-

l unk, pl: Ausztria. A de po zi tor i. tevékenységgel 

olyan lehetoséget adunk a közös érdekeltségnek, 

hogy a kész kiszerelt készi.tményeket exportáljuk 

és raktározza a külföldi érdekeltség. Igy a fel-
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merült igényeket a helyszinen azonnal kielégit

hetik. 

Külföldi ipari-kereskedelmi érdekeltségek felál

litása. 

Alapvetoen más jel.legü vállalatot kellett viszont 

.létrehozni. - mint azt ernlitettem -· a feilodo vagy 

gyengén fejlett országokban. E tertileteken á.lta·

lános tapasztalatunk: kisebb jelentoségü a tokei

gény, elsodlegesen a müszaki támogatást, segitsé

get kérték a partnerek a magyar gyógyszerkülke

reskedelemtol és gyógyszeripartól. 

A müszaki támogatást elsosorban az ipari létesit

mények létrehozatalához i.gényelték. A magyar fél

tol az üzem létesitéséhez szükséges épitési doku

mentációkat, gyártási eljárások ismertetését, va

lamint a gyártás folyamatos irányitásához szüksé

ges magyar szakemberek segítségét kérték. 

Ennek megfeleleen az ázsiai. vagy afrikai kontinen

sen nem kereskedelmi-ipari, hanem elsosorban ipari

-kereskedelmi érdekeltségeket hoztunk létre, biz

tesi tva azok részére a magyar gyógyszeripar állan-

Gondoskodnunk kellett arról is, hogy vegyes válla-
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lati. formá t alkalmaz zunk minden esetben, me rt egy 

fej 15d5 országban az iparosi tás t e losegi to kül·-

földi. tokebevitelt szivesen látják, ha az a hazai. 

ipar fej lesztésének célját szolgálja és egyuttal 

a hazai take is részt vesz benne. A t5ke esetle-

ges kihozatalára a külföldi. kormánytól bi.ztosité-

kot kaptunk, amellett elöny, hogy a vegyes válla

lat különbözo adókedvezményeket, vámvisszatéríté

seket élvez. 

Legjelentösebbnek ezen vállalkozások közül az in-

diai közös vállalat létrehozását tartom, mely vi

szonylag rövid idö alatt Bombayhoz közel egy ujon-

nan ki.alakitott iparterületen épült. A közös vál

lalat fo célja gyógyszerhatóanyagok gyártása, ki.-· 

szerelése és eladása. A közösen megállapitott 

programban elöszőr a Vitamin B-12, második a Phe

nylbutazon gyártása szerepel. A tárgyalások 1968-

ban kezdődtek és 1969. március 4. -én jött létre 

a végleges társulási szerzödés, melyet a magyar-

-indiai hatóságok jóváhagyt.ak. Magyar rész ro l a 

Medimpex és a Kőbányai. Gyógyszerárugyár vezetöi. 

és szakemberei végig közösen együttműködve vé-

gezték feladatukat, mely egész odáig ment el, 

gyárban - Kobányai. Gyógyszeráru-· 

gyár - mérnökei. segitségével indult be a gyártás 

és a gyár jelenlegi müszaki igazgatója a Kobányai. 

Gyógyszerárugyár üzerrumérnöke. Az emlitett müsza-
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ki igazgatón kivül a vállalatnak 6 tagu igazgató

sága van, 4 indiai. és 2 magyar. A gyár ünnepélyes 

avatására 19 72. tavaszán kerül t sor, melynek ava-

tásán Dr. Szekér Gyula a magyar nehézipari minisz-

ter is részt vett és természetesen indiai részről 

is a megfele.lö szi.ntü ipar·.i. miniszter. 

Külföldi érdekeltséqek felálli"tásának módlli 

A külföldi. érdekeltség látrehozatalát megelözo te-

endükre vonatkozólag kevés hazai. jogszabály van, 

de a jelenleg hatályosak eléggé szi.goru követel·-

ményeket támasztanak. E szerint külföldi vállalat 

létrehozatalának fobb fel tételei a következők: 

Tárgyalási engedéllyel kell rendelkeznünk ahhoz, 

hogy egyáltalán leendo partnerekkel tárgyaihassunk. 

A megfelelo partnerek kiválasztása. Ez nem kis 

gondot okoz, különösen a fej H5do piacokon 1 me rt 

egy-egy partner társulni akará.s,'mak kell találkoz-

nia a Medimpex és a magyar gyógyszeripar magas i.·-

gényeket támasztó társulási törekvéséveL Nem el-

hanyagolható az a szempont sem, hogy akivel tár-

sulunk, az az adott piacon ismert, rendezett pénz-

akitol a szakmai jártasságat is megkivánjuk. 
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A tárgyalások befejezte és lezárása elott, ameny

nyiben kialakult már közös elképzelés, devizaha

tósági engedélyt kell kérni. Ezt végso soron a 

magya:r· Külkereskedelmi Banktól kapjuk meg. /Devi-

zahatósági engedély kiadásában mind a I<ülke:reske-

delmi Bank, mind a I{ülke:reskedelmi Minisztérium 

minden esetben gyors és operativ segitséget adott/. 

Külföldi partnerekkel létrehozhatjuk a végleges 

szerzodést. 

Ezután a Külkereskedelmi Bank megkötött hitelszer-

zodés alapján folyósi.tja a Medimpex részére a de-

vizahitelt. 

A végleges engedélyek után az uj vállalatnak az 

illeto ország hatóságának engedélyét és bejegyzé

sét is be kell szerezni.e, ami elég hosszu idot 

igényel. 

A fentiek tehát azok a tennivalók - röviden ösz-

szefoglalva - melyek szükségesek egy külföldi. ér

dekeltség alapi tásához. Ez a fenti felsorolás a-

lapján viszonylag egyszerűnek látszik, a gyakor-

latban azonban számtalan probléma vetodik fel. A 

tárgyalások kezdete és a szerzodés alái.rása kö

zött eltelo nem ritkán l ·- l 1/2 év alatt a két 
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fél szempontj ai ütköznek 1 csiszolódnak és igy 

elofordul, hogy a végleges megállapodásban olyan 

eltérések vannak, amelyek szükségessé tehetik a 

devizahatósági engedélyek változtatását is, Ez 

viszont akkor okozhat gondot az alapitó magyar 

szervezetnek, ha ujabb tokei.gény merül fel. Szük

ségesnek bizonyulna tehát - véleményünk szexint -

már az alapi.tási tárgyalásoknál nagyobb lehetosé

geket adni az alapitó félnek, nehogy annak hiá

nyában az elérni kivánt cél ellenkez5je vagy le

galábbi.s csak egy része valósul j on meg. 

Nem elegendo egy killkereskedelmi vállalat évtize

des piaci. és szakmai ismerete, hanem a felvett 

devizakölcsönhöz megfelelo közvetlen anyagi fede

zet vagy olyan partnerek garanciáli.s biztositása 

is szilkséges,amelyek önálló devizabevétel1el ren

delkeznek. Ez ugy érezzük, általánosságban ért

hete is és nem is okoz gondot ott, ahol az ipari 

és killkereskedelmi. együttmüködés a közös érdeke

ken alapulva kielégito, Lényegében ez a helyzet 

a gyógyszeriparban és a gyógyszexkülkereskedelem

ben. A legujabb vállalatalapitásoknál, ha a lét

rehozandó vállalat take- és devizakölcsönigénye 

meghaladja a Me_dimpex saját erő-f~rrása~~.--a 

gyógyszeripar érintett vállalatának garancia fe

dezetére volt szükség, Ezt éppen jó kapcsolata-
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ink és szeros együttrnüködésünk alapján a gyógy-

szeripar biztositotta, LlletCileg az iparvállalat:-

tal együtt alapitottuk a külföldi érdekeltséget. 

Nem rnélyedtern el részleteiben az érdekeltségala-

pitás összes gondjaiban, azokat csak vázlatosan 

érintettem, mégis ugy érzem, akik e témakörben 

kissé jártasak, megérzik a sok nehézséget, prob

lérnát, amelyeknek megoldását egy vállalatalapi

tásnál ugy kell rnegtalálnunk, hogy néhány évvel 

késobb - már jóval több tapasztalat birtokában -

se lehessen az alapitókat elrnarasztalni. Nemcsak 

az jelent gondot, hogy esetleg néhány ezer kiló

roéter távolságból néha egészen sajátságos körül-

rnények között kell céljaink, érdekeink elérését 

biztositani, hanern az is, hogy itthon az egyéb

ként szeros ipari és külkereskedelrni kapcsolat 

rnellett kell megoldást találnunk a gyógyszergyá-

rak egymás közötti és a Medi.rnpex közötti helyes 

érdekeltség arányaira. A külföldi érdekeltségek 

alapitása uj és még nem rendezett kérdéseket ve-

tett fel. Ezek közül a fontosabbak: 

- az érdekeltség szakernber igényét fedeze ipar

vállalat nagyobb érdekeltsége és kötelezett-

ségei, 

- az átadásra keriilo gyártási iratok, különbözo 
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tervdokumentációk ellenértékének téritése az 

átadónak, fizetendo devi.zakamat, 

' - az érdekeltség eredményének elosztása, stb, 

A további fejlodés biztositása érdekében szüksé-

gesnek tartom a gyógyszergyárak és a Medimpex be

vonásával egy hazai vállalatot /belföldi közös 

vállalat/ alapitani, melynek feladata lenne: 

- uj érdekeltségek alapitása, 

- az alapi.tás, a folyamatos müködtetés, szakem-

berellátása, költségeinek fedezése, 

- a müszaki és gazdasági irányitás biztositása, 

- az eredmény elszámolása az alapi.tókkal. 

E belföldi vállalat "alaptokéjét" a gyógyszeripar 

és a gyógyszerkülkereskedelem fedezné és a mükö

déshez szükséges forgóalapot ugyancsak az alapi-

ták fedeznék folyamatos hitellel. 

E vállalat alapitását megelozoen felmerül a Med-

impexen belül megfelelo létszámu osztály megszer

vezésének a lehetősége, amely késobb alapja lehet-

ne a közös vállalatnak. 

E kérdést azért kivántam részletesen tárgyalni., 

eredményének és követendo tapasztalatának tartom 

gyógyszerexportunk fokozása érdekében. 
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f/ Részvétel nemzetközi szervezetekben. ------------------------------------
A gyógyszerkiilkereskedelem eddigi és jövobeni fej

lodésében fontos tényezo részvételünk nemzetközi 

szervezetek, elsosorban a KGST munkájában. 

1/ li2lcsönös Gazdasági~sltség Tanácsa 

Az európai szacialista országok gazdasági együtt-

miiködési. szervezete, amely természetesen nem 

zárja ki más kontinensen lévo szociali.sta orszá-

gok csatlakozását. A szervezet Moszkvában 1949-

ben alakult me(!. Alapító tagjai: Szovjetunió, 

Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, 

Lengyelország, NDK. és Románia. 1965-tol kezdve 

,Jugoszlávi.a is részt vesz az egyes bizottságok 

munkájában. Albánia 1965-töl nem vesz részt a 

KGST tevékenységében, ezzel szemben ujabban Ku-

ba és Finnország kancsalódott be. 

A KGST feladatai: a gazdasági összefogás és a 

nemzetközi szacialista munkamegosztás utján 

elosegiteni a tagállamok népgazdaságának fej-

lesztését, termeH5eröik szinvonalának emelé-

sét. Feladatkörébe tartozik a forgalmi és a 

specializáció megszervezése i.s. 
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A KGST szervei: - Közgyűlés a legfelsabb szerv 

/kormánydelegációk/ 

TagáLlamok képvíseloinek ér

tekezlete /kormányképviselo/ 

- Állandó Bizottságok 

Titkárság. Szervezéssel. és 

koordinálással foglalkozó, 

Moszkvában székelo ál.landó 

KGST szerv. 

A KGST müködésének elso idoszakát az áruforgal

mi kooperációk szervezése tette ki, amelyrel 

1955 után áttért a termelési és beruházási. ter-

vek összehangolásának módszerére, A rninoségi. 

változást jelentette a KGST XXV. ülésszaka 1971-

ben, amikor a tagországok elfogadták: 

Az együttműködés további elmélyítését és tö-

kéletesitését, valamint a KGST tagállamok 

szoci.alista gazdasági integrációjának fej-

lesztését célzó komplex programot. A "Komp-

lex Program"-ban lefektetett elvek és mód-

szerek alapján további speciáHs kapcsola-

tok jönnek létre a tagországok egyes gazda-
--+-----~~~~~~~~~~~-~~---------~~~~~~~g~eii-lközött. 

A kapcsolatok fejlesztésének célja a teljes 

gazdasági integráció megvalósitása. 
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Uj szervezetek: - Nemzetközi Együttmüködési 

Bank 

-· Nemzetközi Beruházási Bank 

A KGST-nek jelenleg 22 bizottsága van, melyen 

belül a vegyipari. bizottságban és a gyógysze:r

i.pari. albi.zottságban folytatunk aktiv tevé

kenységet. 

Az albizottság munkájában az egyes tervido

szakra meghatározzák a gyógyszeripari termé

kek termelésének paramétereit, ezekre sokol

dalu megállapodások jönnek létre, amelyet a 

kétoldalu szerzodéses viszonyok realizálnak. 

A korábbi általános ajánlásoktól ma már az 

együttmüködés a speciali.zálódás.ig jutott el 

ugy, hogy a szerzodo feleket a betartásra vo

natkozóan bizonyos felelosség is terheli. Az 

albi.zottság évente egyszer ül össze és ala

kítja ki az adott gazdasági évre érvényes 

szerzodéseket és irányelveket. 

2/ Altalános Vámtari fa és 

/GATT./ 

GATT = General Agreement on Tariffs and Trade. 
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A GATT. 1947. októberében alakult 23 ország 

részvételével. 19 71·-ben az egyezménynek már 

80 tagja van, köztük Csehszlovákia, Jugoszlá

via, Kuba, Románia. Az egyezményhez csatlako

zó országoknak kötelezettséget kell vállalni

uk a legnagyobb kedvezmény elvének a tagorszá

gokkal szembeni feltétel nélküli alkalmazásá

ra, minden di.szk:rimináció mellozésével. A tag

o:r·szágokkal egyetértésben alkalmaznak vámcsök

kentéseket, illetve nem alkalmaznak vámemelé

seket, uj vámokat nem vezetnek be. 

A GATT tiltja a nem tarifális vámjellegli pro

tekcionista eszközök igénybevételét - dömping 

használa·tát. 

fülandó operativ szerve a Genfben U lésezo Ta

nács, illetve Ti.tkárság. 

A fejlodo országok követelésére 1965-ben a 

tagországok kötelezettséget vállaltak a fej

lodo országokból eredo importjaik vámkedvez

ményben való részesitésére. Igy élveznek vám

mentességet a fejlodo országok gyógyszer vo-

--f--------·-·-------natRCrzEtsl:>arr-:ts-a: Köz ös P i aE tagorsiágaioan, 

illetve különbözo kedvezményeket Ausztriában 

és svájcban. 
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A magyar ki:ilkereskedelem szempontjából a GATT-

hoz való csatlakozásnak alapveto jelentosége, 

hogy igy lehetoség nyilik a diszkrimináció men·-

tes kétoldalu kapcsolatok ki.alakitására tokés 

partnereinkkel ugy, hogy KGST tagságunk és ke

reskedelmünk érintetlen maradt, 

Gyógyszerkiilkereskedelmünk jelenlegi tevékeny

sége szempontjából feldolgozásra kerültek a 

GATT keretében elérheto, vagy felvetheto szem-· 

pontok. Ezek: 

- A nem szacialista viszonylaton belül a Közös 

Piacra irányuló exportunkat 5,8 ·-· 23,5 %-ig 

terjedo várnkorlát terheli, melyet sokoldalu, 

vagy kétoldalu tárgyalások során le kellene 

épiteni. Az eredmény a forgalom 40 %-át érin-

tené közvetlen. 

- Vannak olyan cikkeink, amelyekben fo szálli.

tói. vagyunk néhány országnak, pl. kamilla az 

NSzK-ban. A GATT lehetoséget nyujt hasonló 

esetben preferenciák nyujtására. 

tül1o javaslat, -ae n-éhány ve-

zeto tokés ország érdekei vel megegyezo gon

dolat, hogy minden olyan gyógyszer, amely 
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valamilyen hivatalosan deklarált gyógyszer

könyvben felvételre került, vinnmentesen le

gyen a nemzetközi forgalomban. A gondolat

felvetés elvi alapja, hogy a gyógyszerek az 

emberiség egészségének megóvására, illetve 

bet.egségeinek gyógyítására szelgálnak és 

igy nem ker·eskedelmi célokat szelgálnak. A 

vámmentesség alapján t.alán befolyásolni le

hetne a gyógyszerárakat, hogy az igen sze

gény országok lakosaihoz i.s eljussanak a 

létfontosságu gyógyszerek. 

A GATT körtárgyalások alakulása, illetve ha

tása gyógyszerkülkereskedelmünkre ma még nem 

lemérheto, de reméljük, hogy a nemzetközi fó

rumon eloadott javaslataink valóra fognak 

válni. 
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4./ A gyógyszerkülkereskedelem j!:llemzoinek vizsgálata. 

A gyógyszeripar sajátos iparágnak tekinthető. 

Annak ellenére, hogy a végso cél itt is a lakos·

ság szükségleteinek kielégitése. Termékei. végso 

esetben azonban hosszu kerüla uton jutnak el a 

beteghez: viszonylag kevés az olyan gyógyszerek 

száma, amelyek fogyasztását orvosi. elairás nélk

kill az emberek szabadon választják meg és a 

gyógyszerek tulnyomó része minden országban re

ceptköteles. Szigoru és nemzetközileg egyeztetett 

eloirások szabályozzák a gyógyszerek forgalmazá

sának módját. Ezen tulmenoen a gyógyszer termé

szetesen tudományos és sokoldalu propaganda te

vékenységet is igényel, de ez a felvilágositás 

elsosorban az orvos és nem felhasználó számára 

né.lkiilözhetetlen. Mindezek mellett a világ 

gyógyszertermelése Lll gyógyszerfelhasználása 

állandóan növekszik. 

a/ f!_gy2.gy2~§:!:§1!_S:2Ql2QEi:!22i"!:~2!!:_1!i:!1!!§:E~21!§:S!~1!!:! 

2~§!!1l2!2~i:eH~ 

A gyógyszereket külkereskedelmi. szempontból az 

alábbi alcsoportok szarint ki vánom tárgyalni., be

mutatni: 

- Eredeti magyar felfedezésü, vagy külföldi fel

fedezésli és licencmegállapodás alapján forga-



- 67 -

loroba hozott gyógyszerek. Ezek bizonyos terü

leteken a külkereskedelmi. forgalmazás szem

pontjából kizárólagossággal vagy majdnem ki

zárólagossággal rendelkeznek. 

Világviszonylatban kevés cég által gyártot.t, 

általában szabadalmilag független eljárással 

készült, garanciával forgalmazott gyógyszerek. 

- Sok cég által gyártott, szabadalommal már nem 

védett, tradicionáHs gyógyszerek. 

Mi.nd a három alcsoporton belül lehetnek közvetlen 

fogyasztásra alkalmas gyógyszerkészitmények, 

l gyógyszerkülön legességek, gyógyszerspecialitá

sok/ és gyógyszerhatóanyagok. A gyógyszerkészit

mények exportja, részben a rendkivül felfokozott 

hatósági 1 biztonsági. eloirások, részben pedig a 

fejlodo országok iparcsodása következtében mind

i.nkább nehezebbé és költségesebbé válik. A magas 

ipari. felkészültséget ki.vánó gyógyszerhatóanyagok 

kereskedelme viszont átlagosan évi 10 %-kal növe

kedett az utóbbi idoben és elorejelzések szeri.nt 

ez a tendencia tovább fokozódik. 

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a nem szecialis

ta országokba irányuló gyógyszerexportunk jelen-
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tos része gyógyszerhatóanyag, bár erateljes pro

paganda tudományos munka eredményeként a gyógy

szerkészitmények exportja is valamit emelkedett, 

elsosorban a fej 15d5 országok vonatkozásában, 

A gyógyszerkészi.tményeket a külkereskedelem 

szempontjából további. csoportokba osztom: 

1/ Márkakészi tmények: A/ eredeti. magyar ké

szitmények, 

B/ nem eredeti. magyar, 

de saját szabada
lommal védett, 

C/ kommersz készitmé
nyek. 

Jellemz5jük, hogv az eloálli.tó által választott 

gyári néven, amely legtöbbször védjegyzett fan-

tázi.anév, meghatározott összetételben és min5-

ségben, meghatározott kiszerelésben, meghatáro-

zott csomagolásban kerülnek forgalomba. E gyógy-

sze:rkészitmények az országok nagy többségében 

megfelelo törzskönyvezési eljárás, illetve ható-

sági engedély alapján vezethetok csak be, mind 

a közforgalmi gyógyszertári, mind a kórházi 

sségiik alap-

ján ezeket különböz5 kategóri.ákba soroljuk; van

nak csak gyógyszertárakban ki.adható, recept-kö-
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teles és csak kórházakban tartható, illetve kü-

lőnleges engedélyek alapján kiadható /pl. kábi-

tószerek/ gyógyszerek, Könnyebb áttekintés vé-

gett a külkereskedelem ezeket piaci esélyük a-

lapján alcsoportokba sorolja. 

A/ Magyar fel~~~zabadalmakkal széleskö

rüen védet.t_~yszerkészitmények /eredeti 

készitmények/ 

Ide tartoznak azok a készitmények, melyeknek ha-

tóanyagát Magyarországon fedezték fel és szaba-

dalmakkal védték. A szabadalrnat általában 20-30 

iparilag fejlett, piacszempontból fontos ország-

ban célszerü bejelenteni és ez a készitménynek 

nemzetközi viszonylatban monopol helyzetet biz-

tosit. Ilyen esetekben a készitmény hatóanyaga 

az alapgyógyszer esetenkénti. eladás formájában 

nem értékesithetö. Eladható viszont az al.apgyógy-

szer gyártási licence. E termékek értékesi.tésé-

nél általában elonyös az egyes piacokon egyedá-

rusitói szerzodéseket kötni, pontosan körülha-

tárolva az engedélyezett területet, az árat, a 

kizárólagosság fokát, a minimális mennyiségeket, 

valamint a szerzodés élettartamát, stb. A szoci-

alista piacokon lehetoleg közvetlenül gyógyszer-

készitmény eladást célszerü eszközölni, iQletve 

a készitményt saját irodái.nk, szervezeteink ut-
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ján célszerű forgalomba hozni. Ezek a készitmé-

nyek világviszonylatban ujak, a törzskönyvezé

si, illetve engedélyeztetési feltételek ennek 

megfeleleen szigoruak és a készi.tmény forgalom

bahozatalát széleskörü vizsgálatnak kell mege

lozni, itthon és a bevezetésre kerülö országban. 

Mi.nthogy az egyes országokban az eloirt vi.zsgá

latok jellege és módszere más és más, elofordul

hat, hogy a Magyarországon végzett és a magyar 

törzskönyvezés céljait szolgáló vizsgálatok a 

külföldi feltételeknek nem felelnek meg mi.nden

ben és ilyenkor a vi.zsgálatokat a külföldi part

nerekkel együttmüködve ke ll ki.egészi.teni. Ugyan-

csak e készitmények ujdonságából következik, 

hogy e készitmények megismertetése érdekében o

lyan tudományos anyaget kell összeállítani, a-

mely a klinikusokat és a gyógyszerek törzsköny-

vezését végze személyeket e gyógyszerek kedveze 

tulajdonságairól, elonyei.rol meggyozL 

B/ Saját szabadalmakkal védett nem eredeti. magyar 

készitmények 

E csoportba tartozó készi.tmények vagy azok alap-

~~-------·---~-----,------=~--=---.:---:-----:-:-:··~~-:·= :~----· ... -··--···-·-
Gyakran elofordul, hogy külföldön korábban már 

gyógyszere nem magyar felfedezés eredményei. 

ismert és forgalomban lévo, szabadalmakkal védett 

anyagok gyártására hazai szakemberek olyan eljá-
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rást találtak, amely lehetové teszi, hogy az 

ugynevezett eljárás-szabadalmas országokba /ter

mék·-szabadalmas országok: Belgium, USA., Anglia, 

Brit Nemzetközösség és a volt angol gyarmatok 

nagy része, gyakorlatilag ilyennek tekinthete 

továbbá Franciaország és a volt francia gyarma

tok egy része is, 1968, I. l. óta termék-szaba

dalom van az NSzK·-ban; a többi ország nagyban

-egészben eljárás·-szabadalmasnak tekinthetol a 

fennálló idegen szabadalrnak ellenére a készi.t

ményt bevigytlk. E készitmény forgalombahozatalá

nak mindenekelott a szabadalmi. pozici.ó alapos 

vizsgálata és az eredeti külföldi gyártó által 

adott ugynevezett szabadalmi garancia az elofel

tétele. E készi.tmények nem képezhetik szabad áru

eladás tárgyát, hanem az esetek nagyobb részében 

szerzodések alapján, tehát gyártási licenc, il·

letve konfekcionális szerzodés alapján történik. 

A forgalombahozatal itt is elozetes engedélyhez, 

törzskönyvezéshez kötött, tehát csak az lehet 

vevo, aki ilvennel rendelkezik. 

A hazai. termék kivizsgálása itt már nem kell, 

hogy olyan széleskörü legyen, mi.nt az eredeti ké

------------------IIW~~-Il\€!Wi~;n~u.,---<;!e- ma -már számos pi-acon megköve-:

telik, hogy a licenc alapján gyártott készitmény 

is saját toxicitási és klinikai vizsgálatokkal 
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rendelkezzék. 

C/ Márkakészitmények, amely~k hatóanyagát nem 

saját független eljárás alapján állitja elo 

a magyar ipar 

Ezeket a készi.tményeket csak olyan mértékben ex-

portálhatjuk a külföldi piacokra, amilyen mér

tékben azt a szabadalmi helyzet lehetevé teszi. 

Amennyiben szabadalmi. oltalom az illetc piacon 

egyáltalán nem volt, vagy már lejárt a termék 

exportálható. Ebbe a csoportba készitmények szé-

les skálája tartozik, nagy részük régóta ismert, 

hatóanyaguk különbözo gyógyszerkönyvekben szere

peL Ilyen esetekben az egészségügyi hatóságok 

a klinikai vizsgálatoktól már eltekintenek és a 

készitmény engedélyezése elsosorban attól függ, 

hogy a gyógyszerkönyvekben lefektetett minoségi. 

követelményeknek megfelelnek-e. Találhatók e cso-

portban azonban ujabban bevezetett alapgyógysze-

rek is /pl. 1-Dopa l, ezek esetében a kémiai ve-

gyület már régóta ismert volt és igy therápiás 

hatásuk felismerésekor általában már nem voltak 

szabadalmaztathatók, Ilyen készitmények eseté

ben a magyar gyógyszeripar tehát az eredeti·· gyár-

tóval szemben egyenlo esélyekkel indul, ha a ké

szitmény minoségi. és árszempontból is versenyké

pes. Márkakészitményrol lévén szó, itt is indo-
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kolt és helyes szerzodéssel rög zi teni. a forgalom

bahozatal körülményeit. 

§~~e~~~!2!!}!!)~1-!!1~r_u~!!1-Y~~~t!:_Js~2~!!;m~m::~LLQ~n~: 

~!sL 

A márkakészi.tményekkel szemben megkülönböztetünk 

szabadalmilag nem védett készi.tményeket. Ezek ré

gebben kommersz készitmények néven voltak ismere

tesek, ma az angol-száz országokban általában 

"generic" jelzot alkalmazzák, ami arra utal, hogy 

a készítmény nem védjegyzett gyári. néven, hanem 

nemzetközi szabad néven, gyógyszerkönyvi néven és 

egyéb ugynevezett triviális néven kerül forgalom

ba, Ezek a készitmények többnyire az állami köz

gyógyszerellátás céljai.t szolgálják, állami pá

lyázatokon, tenderekén kerülnek megrendelésre, 

csomagalásuk nem állandó, hanem igazodik a pályá

zatokon eloirt feltételekhez, igényekhez. Mi.no

ségi. követelmény, hogy valamely ismert gyógyszer

könyv eloirásai.nak kell, hogy a hatóanyag minosé

ge megfeleljen. Ilyenkor törzskönyvezés a legtöbb 

esetben nem szükséges. 

Egyes országokba megelozo törzskönyvezés nélkül 

a. megrendelo eH'ögad 

márkakészi.tmény·-csomagolást is 1 különösen akkor, 

ha azon a GENERIC elnevezés is feltünoen szere-
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pel. 

b l ~-!! ~!2S!~ g!!:!:~- ~!!_:!:§~é!! -~~E!2E:!: );~!!!~!!~~~§2 !f:g!f:: 

!!~LY!~!!\I~J:e:!:e.~ 

Az exporttevékenység a szacialista és tőkés or

szágok vonatkozásában erosen eltér egymástól, 

ez indokolja a különbségek vi.zsgálatát, az egyes 

kategóriák jellemzoinek bemutatását. 

Szacialista exportunk több, mi.nt 90 %-a gyógy

szerkülönlegesség formájában tör·ténik. Ezek kö

zött szerepeinek eredeti uj és licenctermékek 

és olyan készitmények, amelyek különbözo szaba

dalrnak miatt csak korlátozott mennyiségben ex

portálhatók, A szoci.alista exportunk alakulását 

táblázat alapján kivánom bemutatni. /V. sz. Táb

lázat/ 



Y~-~~~--!-~_e_1_~-~-e-~ 

SZOCIALISTA ORSZÁGOK EXPORT FORGAL.!1ÁNAK ALAKULÁSA. 

----------------------------------------------------
' 

l 1949. 1955. 1960. 1965. 1970. 1973. 

---:::t:-----------:::----------::-----------::----------::----------::----------~:----
Bul~ár 100 279 345 777 1.347 2.323 

i 

Cselisz1ovákia 100 25 53 140 357 410 

Lengyel 100 76 159 578 1.254 l. 378 -J 
VI 

N.D~K. 100 224 2.118 6.373 5.695 9.130 

Románia 100 178 157 158 181 172 

Szavjetunió 100 818 7.310 26.149 40.271 56.339 

Kina - 100 13 2 

Korea - 100 39 145 508 613 ! 
l 

Mongólia - - 100 845 832 1.172 i 
Vietnam - 100 262 l. 358 6.951 4.676 

-------------------------------------------------------------------------------------
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A nem szoci alista piacon sem mondhatunk le ter-

mészetesen az emli.tett nehézségek ellenére a 

gyógyszerkUlönlegességek export tevékenységérol. 

Nehezi.ti. az ezirányu munkát, hogy a belso rendel

kezések értelmében a gyógyszerkUlönlegességeket 

közvetlen import utján nem lehet forgalomba hoz

ni, tehát megfelelo partnervállalatra vagyunk 

rászorulva. Emellett nem utolsó sorban egyre é-

lesebbé válik a verseny, hiszen a ma még jelen-

tos hasznot biztositó gyógyszergyártás és forgal

mazás egyre több vállalatot csábit a gyógyszer-

gyártásra. Az utóbbi 10 évben végzett ilyen irá-

nyu munkánkat az alábbi táblázattal kivánom be

mutatni. /VI, sz, táblázat/ 

VI, sz. T á b l á z a t , --------------------------
Indextáblázat = % 

------------------------------------------------

Ido

szak 

Nem szocialista országok export forgal

mának alakulása 

Gyógyszerioari ki.

szálli.tásból a ki

szerel t gyógyszer 

%-os részesedése 

Kiszerelt gyógy

szer forgalmának 

növekedési dina

mikája 

------------------------------------------------
4 . J,()9~ .. 

1967. 6 150 

1968. 9 225 

1969-70. 7 185 

------------------------------------------------
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c l E ~!!Sls ~!:e !:§:!L~_ ~§.g:i ~~§.t: ls!:! J).S§.E ~!! \!§. ':! ~ 1§.!!!!2~ !2.:. 

A gyógyszerkülkereskedelernben a piackutatás fel

adata egyes területeken azonos más külkereskedel

rni ágazatok piackutatásával: információk beszer

zése 1 feldolgozása és a külkereskedelrni. vállalat 

illetékeseihez való eljuttatása. Mégis a gyógy-· 

szerk\ilkereskedelern számos olyan jellegzetesség

gel rendelkezi.k, mellyel csak ritkán, vagy egyál

talán nem találkozunk más ágazatokban. 

A legalápvetobb különbség, hogy a gyógyszerek 

forgalmát nem a fogyasztó - tehát a beteg-igénye, 

hanern a gyógyszert rendelo orvos véleménye hatá

rozza meg. Ezért elsorendü fontosságu 1 hogy a 

pi.ackutatás pontos képet kapjon egy ország or

vostársadalmának, vagy egy adott készitmény ese

tében bizonyos orvosi köröknek a vélernényérol, 

i.gényérol. A gyógyitási szokások is igen nagy 

szerepet játszanak. Igy például bizonyos fejlo

do országokban az Európában népszerü tabletta és 

drazsé gyógyszerformákkal szemben elonyben része

sitik az édes szirupokat /rnert ezt a betegek szi

vesebben szedik/ és az injekciókat, /rnert ugy ér

zik, hogy az injekció növeli. az orvos tekinté-

------------l.y.ét---a---bete.g--e-lőtt/. 
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Jellegzetes probléma a helyi egészségiigyi. háló

zat és az egészségügyi ellátás megismerése. Az 

orvosok és kórházi ágyak száma, megoszlása, a 

társadalombiztositás rendszere és kiterjedtsége, 

az egészségügyi. költségvetés fobb adatai és más 

hasonló tényezök ismerete nélkül nem lehet he

lyes képet kapni egy ország gyógyszerfogyasztá

sának várható alakulásáról. 

A nemzetközileg elismert gyógyszergyártó és ki!l

kereskedelmi vállalatok forgalmuk 10-15 %-ának 

megfelelo összeget forditják propagandára és az 

üzletkötés elosegi.tésére. 

Ez igen éles konkurrenciát eredményez, és a ma

gyar készitmények bevezetése és forgalombantar

tása elé is komoly akadályokat gördi.t. A piac

kutatás feladata ezért az is, hogy a konkurrens 

cégek kereskedelmi módszereit - elsosorban a 

propaganda és az eladási. hálózat felépitése és 

hatékonysága szempontjából - felmérje és érté

kelje. 

Nagy figyelmet kell forditani arra, hogy más cé

itlllényekbeVezetését.terVezik, 

Egy uj, nagyhatásu termék ugyanis teljesen el

tolhatja az azonos i.ndikáci.ós területű készit

mények forgalmának arányait. Példa erre a Hoff-
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mann la Roche cég által bevezetett Valium esete, 

amely az idegnyugtató hatásu készitmények terü

letén okozott mélyreható változásokat, 

A különbözö kormányintézkedések, helyi háboruk, 

természeti katasztrófák, járványok, mind egy 

adott gyógyszerpiac gyors változásait eredményez

hetik, Ezért a piackutatás sem elégedhet meg a 

szaki.rodalornban fellelhete adatok gyüj téséve l. 

Fokozott mértékben kell támaszkodnia a helyi 

képviselök információira és az adott területre 

irányuló kiutazások tapasztalataira, 

d/ !~~2~~~~2~-~~~~~~~~f~~~~f~~~~~-~~-~~~E~~~~~~~ 

A fejlett gyógyszerkülkereskedelem nélkülözhetet

len, alapvető tevékenysége a gyógyszerismerteto 

tudományos- és propaganda munka, Ez egyrészt az 

orvosok, másrészt a közvetlen gyártó és gyógy

szer ellenörzo szerveknek szól. A munka részben 

tudományos ismeretátadás, részben propagandate

vékenység. Erre felhasználjuk az évtizedek alatt 

kialakult és bevált módszereinket és azokat igyek

szünk tovább böviteni, fejleszteni. Például a ké

szítmény elso ismertetése brossuráken keresztül 
~--- -------------------

történik, majd rendszeres ismétlodéssel rövid 

leirással illusztrációval kombinált röplapok szét

küldése. Fontos szerepet kapnak a tudományos kon-



- 80 -

ferenciák, kerekasztal megbeszélések egy-egy ké-

szitménynek a bevezetésénél. 

A tudományos·-p:copaganda tevékenység kapcsán a 

magyar gyógyszerkUlke:ceskedelem mindi.g nagy 

sulyt helyezett arra, hogy kiadványaiban bemu

tassa az orvoslásnak és gyógyszerészetnek külön

bözo rolivészetekben több évezredeken át megvaló

sult ábrázolását. Tudom~nyos könyvek és filmek 

összeállitásával igyekezet.t bemutatni az osi 

kulturától napjainkig az orvostudomány, gyógy-

szerészet és müvészet kapcsolatát, vagy olyan 

müvészt, illetve müveit bemutatni., aki.nek köze 

volt az orvosláshoz vagv a gyógyszerészethez, 

Szakértok irányitásommal többször vizsgálták a 

különbözo propaganda ráforditások hatékonyságát. 

Ennek alapján szervezte meg a Medimpex általá-

nos propagandatevékenységét, mely 25 év alatt 

tovább emelte gyógyszeriparunk hirnevét és te-

kintélyét. A propaganda kétségkivül hozzájárult 

egy-egy készi.tmény világviszonylatban jobb meg

ismertetéséhez, hozzájá:cul t a kedvez o gazdasági. . r-

kapcsolatok fejlesztéséhez, egyre több uj ke

reskedelmi partner kiválasztásához. 

Vizsgálataim szerint az alábbiakban felsorolt 
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módszerek a leghatékonyabbak a gyógyszer-propa

ganda munkában: 

~~E:!:~~~!$ 

FaUnaptárunk .1966-ban hat Csontváry reprodukci

ót tartalmazott és a szövegben utaltunk arra, 

hogy Csontváry Kosztka Tivadar gyógyszerész volt. 

1968-as faUnaptárunk Kozmát és Damjánt, az or

vosok és gyógyszerészek védőszentjeit ábrázolja, 

Szász Endre átfogalmazásában. A kép eredetije a 

Koszegi patikát di.szi.ti. 

1970-es falinaptárunk az eredeti. leg gyógyszerész, 

majd festömlivész Ri.ppl Rónai József "Rózsát tar

tó no" c. gobelinjét ábrázolja. 

1971-ben Gerard Dou: "Az orvos" ci.mü festményét 

használtuk fel. Távlati terveink között szerepel 

a legszebb és legfontosabb gyógynövényeink szines 

foto vagy grafikai ábrázolása falinaptárként. 

!ie:!:~~!.22!!eE1§J$ 

1964-tol 1968-ig, azaz 5 éven át egy késo középko

ri metszet, az ugynevezett "Pálcás ordináció" 

volt a külso cimlapon fóliába sütve, 1969-ben pe

dig ugyanez a mets~13j:. szerE:lPelt .. éJ. .. b.els.ö .. _.cimlapon. 

A kép az orvos gyógyszerrendelo és a gyógyszerész 

gyógyszerkészitési tevékenységát mutatja be. 

' 
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1970, és 1971-ben szi.nes patikaedény fényképek 

/13 db/ diszitatték határi.donaplónkat, 1972-ben 

pedig 1.3 szines gyógynövényt ábrázoló metszet, 

Mattiolus "Kreuterbuch" cimU, 1611-ben megjelent 

könyve alapján, 

1.973-ban Panaceát ábrázoló rézkarc, 1974-ben 

Breugel "Alkimista" cimU rajza szerepelt a belso 

cimlapon. 1975-ben ifj. Teniers "A vegyész" ci.mU 

metszete fogja a határidonaplót disziteni, Az e

lore közölt adatok egyben azt is mutatják, hogy 

a gyógyszerpropagandai. kiadványoknál fontos az 

évekkel elore való tervezés és döntés, 

IdegennyelvU kiadványok megjelentetésével jól le

het a magyar gyógyszerek és gyógynövények nemzet

közi elismerését fokozni .• A kiadványok nem keres-

kedelmi jellegüek, hanem az orvostudomány és a 

gyógyszerészet multjával foglalkoznak, E tárgyban 

eddi.g megjelent könyvek: 

Megjelenés 

éve C im Nyelv Kiadó 
--------------------------------------------------

1962. 

1967. 

Nymphis _Medicis 

Magyarországi. 

gyógynövények 

. _él11go_l_t_ ____ _ Ko ss ut h 

német 

angol, 

német, 

francia 

corvina 



1968. 

1968. 

1973. 
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Régi. magyar 

patikák 

Vesalius album 

/De humani cor

poris fabrica/ 

Képek a gyógyi

tás multjából 

angol, 

német, 

or·osz 

3 nyelvü 

angol, 

német., 

francia, 
orosz, 

magyar 

Corvina 

Magyar 

Helikon 

Corvina 

-------------------------------------------------
A sort még 1962-ben a "Nymphis medici.s" cimü an-

gol és német nyelvU kiadásban megjelent kötet 

nyitotta meg. Ez 75 képben /közte 24 szines/ a 

magyarországi orvoslásra és gyógyszerészetre vo

natkozó emlékeket valamint hazai gyüjteményekben 

or zött, külföldi eredet ü tárgyakat mutat be. Az 

óegyiptomi amulettektol a trepanált koponyákon, 

betegséggel, gyógyit.ással összefügge középkori 

miniaturákon át a mult század különbözo emlékek-

ig mozaikszerü áttekintést nyujt az egyes korok 

gyógyitásáról. Gyógyszerészettörténeti szempont

ból is figyelemre mél.tó kötet, mert római kori 

üvegedényektol kezdve XVI. századi kéziratos re-

cepten át XVI-XVIII. századi gyógyszertári edénye

~~---·~---------.. --Jdtg--éEI--.!~SZköz6'k";Lg--,:;z;i:m()s s ~tép tal5I~f-utaT a gy ó gy-

szerészet fejlodésére. 
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A következo kötet: dr. Pethes Edit könyve a ma

gyarországi. gyógynövényekrel angol, francia, né

met nyelvü ki.adásban. A bevezetés a növények 

gyógyászati felhasználásának rövid történetét 

foglalja össze, majd 41 hazánkban honos gyógynö-

vényrel ad tömör lei.rást. 

1968-ben jelent meg Nékáro Li.via "Régi magyar pa-

tikák" cimU könyve angol, német és orosz nyelven. 

Ismerteti. az egyes korokból fennmaradt legjelen

tosebb /ma is eredeti helyén álló vagy közgyUj

teményben orzött/ gyógyszertári. berendezéseket 

és felszereléseket. 

A Vesalius évforduló alkalmából jelent meg a 

"De humani. corpori.s fabrica"-ból készitett válo

gatás, a magyar nyelvü mellett angol, francia és 

német nyelvU változatban is. Ez a könyv az ana

tómi.a történetében márföldkövet jelento müvet is-

merteti., s ugyanakkor felhi.vja a figyelmet a müvé-

szettörténeti. szempontból is kiemelkedo ábrákra. 

A kötethez Szentágothai János irt Vesalius tudo-

mánytörténeti. szerepét és az anatómia Vesali.usig 

terje do fej lodését összefoglaló bevezetést. 

A legujabb kötet Dr. Antall József /szöveg/ és 

Szebellédy Géza /képek/ munkája, amely 1973-ban 

adás mellett angol, német és orosz nyelven is meg-

jelent. Ez a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum és 
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Könyvtárban orzött tárgyi, kéziratos és nyomta

tott emlékek bemutatásával ki.ván képet nyujtani. 

az orvoslás és gyógyszerkészités fej 15désér51, 

Ezek elsosorban orvosi. tárgyu népszerü tudomá-

nyos filmek, de emellett kulturtörténeti fi.lme

ket is készitettünk. Ilyen az 1966-ben készült 

"Gyógyitás multjából" ci.mü, foleg patikaedénye

ket bemutató film és az 1973-ban készült "A gyó-

gyitás történetébol" cimü, amely a magyar gyógy

szerészet történetébal mutat be müvészi. tárgya

kat, de bemutatja a mai. egészségügyi szervezett

ség néhány jellemzo eredményét is. 

Rövid tudományos filmek eddi g az a l.ábbi ci.mekke l 

készültek: 

Kari on, 

Temporális fókuszu epilepszia rolitéti kezelé-

se, 

A gyógyitó anyag 1962-63, 

Tranquillánsok 1964. 

~1agyar Gyógynövények 1965, 

Mydocalm 1965. 

A gyógyitás multiából /patikaedények/ 1966. 

Fertazo betegségek megel.ozése Magyarorszá

gon 1967. 
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Malignus tumorok chemotherápiája 1968. 

A magyar gyógyszeripar 196 9. 

Digitalizálás 1970. 

Helyi. gyulladásgátlók 1972. 

A magas vérnyomás korszerü kezelésérol 1972. 

Devincan 1974. 

Elsosorban a fejlodo országokban került bemuta-

tás ra. 

DelagLI 1968. /rajzfilm/ 

Entercseptol 1968. l raj z fi lm/ 

Kalmopyrin 196 8. l raj z film/ 

Fercupar 1968. /rajzfi.lm/ 

Fabulon fantázia .1972. 

A Medi.mpex Sao-Paulóban l 1966. l 

Magyar-egyiptomi. gyógyszerkapcsolatok /1965. l 

A magyar gyógyszerek Japánban l 1969. l 

Indi. ai gyá:t·avatás Vapi.ban l 1972. l 

Kiállítások -----------

a nemzetközi kiállításokat szintén felhasználjuk 

tudományos gyócryszerpropagandára, ami.koris a gyó

gyászati témá,ju metszeteket, rézkarcokat, vagy 
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történeti értékü pati.kaberendezéseket, müvészi 

pati.kaedényeket ábrázolunk vagy helyezünk el. 

Igy a Koszegi patika officináját az eredeti tá

raasztal másolatával és a hozzá tartozó jelleg

zetes zöld fa patikaedényekkel felállitottuk 

Lipcsében, Athénben, Plovdivban, Zágrábban, Bécs

ben, Damaszkuszban, Varsóban, Moszkvában, Cairó·

ban, Poznanban. A patikaedényekbal összeálli.tott 

diszfalat Li.pcsében, Poznanban, Plovdivban és 

egy lepárlási jelenetet ábrázoló képet Rigában 

és Plovdi.vban állitottuk ki .• 

!!!~9~!:~~~~ 

Általános hirdetéseink 80 %-ánál a már fentebb 

felsorolt motivumok valamelyikét átdolgozott for

mában alkalmazzuk. Ezek orvosi és gyógyszerész 

lapokban jelennek meg. 

g~~!~!!!~H!.!9~~2~ 

Ajándékok és reklámtárgyaink készítésénél is 

igyekeztünk figyelembe venni ügyfeleink érdekla

dési körét és a gyógyászattal összefügge szakmán

kat. Igy számos patikaedény másolatot készi.ttettünk, 

gyanánt,_ x.és2ben-mó4os-i~ott uk 

a feliratot mai gyógyszereknek megfeleloen. Külö

nösen nagy sikert arattak az egri. Telekessy pati

kaedények itallal töltött és ennek megfeleleen fel-
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iratozott kópiáL Ajándékaink között szerepel-

nek fa patikaedények, patikai rézmozsár, ólom-

kristály dörzscsésze, gyógyszerészkanál, kerá-

mia Hygieia-fej. Gyógynövénymintás magyaros te

ritók, stb. 

Therapia Hungarica, évente négyszer, három nyel

ven /angol, német, francia/, A/4-es formátumban 

megjeleno folyóirat. Tudományos cikkben ismerte

ti a magyar gyógyszeripar legujabb készítménye

it, betekintést ad a magyar gyógyszerkutatás 

munkájába, beszámol a kutatás legfrissebb ered-

ményei.rol. 

A ci.kkek a magyar készi.tmények tudományos propa-

gandáját szelgálják. Könyvismertetés, referátum 

és egy-egy orvostörténeti cikk egész i ti ki. a fo-

lyóirat tartalmát, amely hézagpótló szerepet 

tölt be, amennyiben lehetevé teszi a külföldnek 

a magyar orvostudomány továbbfejlodésében való 

tájékozódás t. 

évente négyszer, orosz nyelven megjeleno folyói

ratunkban magyar és szovjet orvosszerzok számol-

nak be 6-8 cikkben a magyar gyógyszerek alkalma-
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zásával kapcsolatos eredményekreL A lap alapi.-

tás i éve: 1961. A lap eimanyaga felöleli a Sz ov-

jetunió legfontosabb orvosi, illetve gyógyszeré·-

szeti centrurnait, vezeto orvosait. A Therapia 

Hungarica, amely angol, francia és német nyelven 

jelenik meg hasonló célt szolgál. 

Mind a Therapia Hungaricából, rnind a Vengerszka-

ja Pharrnakotherápiából a legnagyobb érdeklődésre 

számottartó cikkekhol különlenyornat készül 

1-3 .OOO példányban. A különlenyornat.ok egy-egy 

fontos cikkünk bevezetésénél kerülnek felhaszná-

lásra. 

gY!:!2::!::YÜ~LL!'iQYQ2~:!:y;!, éven te négysze r megj ele

no orosz nyelvU 4 oldalas ujság rövid lélekzetü 

gyógyszerisrnert.eto cikkei a Szovjetunióbeli tu

dományos gyógyszerismertetést szelgálják. 

Pro Memoria, lengyel nyelvU, évente hárornszor -----------
megjeleno kiadvány a Lengyelországban aktuális 

gyógyszerismertetést szolgálja. 

Az egyes országok egészségügyi igazgatásának 

egyik fontos feladata a gyógyszerkülönlegessé-
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gek törzskönyvezése. A törzskönyvezés a gyógy

szerkülkereskedelem szempontjából is különösen 

fontos tevékenység. 

A gyógyszerkülönlegességek l gyógyszerspeciali tá

sok/ törzskönyvezésének célja a gyógyszerkészit

ményre vonatkozó összes adatok rögzitése és ez

zel a készitmény minoségének, megjelenésének, 

alkalmazásának eloirása az egészségilgyi szempon

tok maximális figyelembevételével. 

A törzskönyvezés távolabbi célja, hogy az i.lleté

kes állami. szervek megakadályozzák a nem megfele

loen ki.próbált, ill. megvizsgált, de nem minden 

tekintetben megfelelo anyag gyógyászati célra 

való forgalombahozatalát., valami.nt a már forga

lomban levok ellenorzésével megakadályozzák annak 

hamisitását, illetve összetételének megváltozta

tását. 

A törzskönyvezésnek az is célja, hogy fokozott 

feleloséget rójon a gyá:r:·tó és elleno:r:zo felé és 

ezzel bizonyos garanciát nyujtsen a készitmények 

egészségügyi szempontból való megbi.zhatóságának. 

A törzskönyvezés feladata, hogy bizonyos adato

kat rögzitsen. Ilyen adatok általában a készit

roény neve, kiszerelés! mennyisége, gyógyszerfor-
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mája, összetétele, csomagolása, gyártója, fel

használás és eltartás módja, ideje, törzskönyvi 

száma, valami.nt gyártási. száma. Ezen adatok már 

önmagukban ismertetik a készítményt és a fenti 

adatok birtokában ezeket csoportosi.tani. tudjuk, 

valahová besorolni, meg tudj uk kUiönböztetni. más 

készitményektol. Végeredményben tehát a törzs

könyvezéssei határozott azonosságot nyer egy ké

szi.tmény és megklilönböztetheto lesz, mi.vel 

ugyanazokkal az adatokkai mi.ndig csak egyetlen 

készítmény rendelkezik. A közölt adatok közill 

legalább két adatban fel tétlen van különbözoség 

még, ha ugyanazon gyártó ugyanazon termékéről 

és ugyanazon gyógyszerformájáról i.s van szó, 

mert legalább a törzskönyvi szám, a kiszerelés! 

mennyiség változni fog. 

A gyógyszerexoort munkához nagyon fontos az 

egyes országok regisztrálási törzskönyvezési. el

járásának ismerete és ennek gyakorlati. vég:r·ehaj

tása, ezért ennek megismerésére és az eloirások 

gyakorlati. megvalósi.tásához külön tudományos do

kumentációt állitottunk fel. 

'l'élpasztalatai~ ~~~J:~nt: .. az .E!~Jl9:t:":t_ §E.§.m.Pon:UáQ91 

fontos országok mi.nt egy 80 %-ában kötelezo a 

törzskönyvezés. Ott ahol nincs kifejezetten elo

irva, ott is klilönbözo import és eladási enge-
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délyhez kötik a gyógyszerkészitmények forgalom-

bahozatalát. A törzskönyvezési eljárások folya

matosan fejlodtek és az utóbbi 10 évben ujból 

rendelkezésekkel, megszigori.tásokkal szabályoz

ták. A megujuló törvényes rendelkezések irányi.t

ják a gyógyszerkészitmények veszélytelen forgal

mát és ezzel megakadályozzák a terápiás hatás 

nélküli, vagy kétséges hatással rendelkezo ké-

szitmények forgalmazását. Egyes országok a re-

gi.sztrált készi.tmények érvényességi i. de j ét i.s 

megszabják, i.gy NSzK-ban a regisztrálás 5 évig 

érvényes, Kolumbiában az i.mport és árusitási. en

gedélyek 10 évig érvénves ek, Dániában 20 év, Pe

ruban 3 év. A regisztráláshoz egyes országok kü

lönböz5 dokumentációk benyujtását kérik, van 

azonban néhány olyan körülmény, amely mindenkép

pen figyelemre méltó, arnelveket - vizsgálódásaim 

alapján - itt az alábbiakban foglalok össze. 

Minden országban ki.vétel nélkül kötelez5 a ké-

szitménvre vonatkozó teljes és részletes anali-

tikai vizsgálati. módszer megadása, melyben tör·

ténhet az egyes vizsgálatoknál az általánosan 

ismert gyógyszerkönyvek módszerei.re /pl. steri-

litási, pyrogenitási, szétesési., stb. vizsgála-
~~-~~~~--~--~~~~-------~~~---~········ 

tok/ való utalásokkal. Itt is elofordulnak, hogy 

egyes országokban speciális kikötések vannak, 
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melyeket figyelembe kell venni. Természetesen 

ugyanez vonatkozik az alap- és segédanyagok 

vizsgálati módszereire is. A vizsgálati módsze

rekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy 

egyike a legfontosabb dokumentációknak, ennek 

nem teljes és nem konkrét volta komoly alapot 

adhat a készitménnyel kapcsolatos reklamáci.óra, 

sot magának a készi.tménynek el nem fogadására 

is. 

Másik ilyen általánosan eloirt dokumentáció az 

irodalom megadása, mely főleg a terápiás hasz

nálhatáságra vonatkozó közleményekből és álta

lános farmakológiai. klinikai farmakológiai és 

toxikológiai ismertetokből áll. Ezeknél lénye

ges, hogy olyan szaklapokban legyenek publikál

va, melyek a szóbanforgó államokban ismertek. 

Különösen előnyös különlenyomatok megadása. 

Külön ki kell emelni a toxicitási adatok közlé

sét, melyek az or·szágok 40 %-ánál külön is elo

irt, sot több esetben még az állatfajok és mér

tékek is eloirtak. Különösen fontos ez olyan 

készitményeknél, melyek irodalmi közlések alap

-"t---····----~----··"""""C~·,.,n-l<i>riilr"Al<c-t>P\rA·e•A·'rcÁ·"·"'·"'··.- ·Mtrrden· e·s"Stben ·cé ls ze-

rü, még világszerte ismert és bevált, igen sok 

irodalmi adattal alátámasztott készitményeknél 
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is a toxi ci. tás vi.zsgálatának elvégzése, részben 

a kontroll, részben uj adatok és esetleg egy uj 

gyártási eljárás folyamán fellépo szennyezodések 

okozta toxicitás! értékeltolódások kideritése vé

gett is. 

Használati utasitás melléklése kb. 70 %-ban el5-

i.rt a törzskönyvezési eljárásoknál, mely lénye

gében a farmakológi.ai. és klinikai. irodalom alap

ján röviden közli a gyógyszerterápiás kezelésnél 

szükséges adatokat. Ez a végso utasitás az orvos

hoz, de a beteghez is e lj ut. 

Az országok 60 %-ánál kötelazo a törzskönyvezési 

eljáráshoz szükséges dokumentációhoz a csomago

lás mellékelése is. Egyes országokban különleges 

ki.kötések vannak arra vonatkozólag, hogy a cso

magoláson milyen adatoknak kell szerepelni, 

Körülbelül 20 %-ban kötelazo a regisztrálás! szám 

feltűntetése és ezt foleg az ujabban alkotott 

regisztrálás! törvények teszik kötelezővé. 

A gyártási, importálás! és forgalombahozatali en-

és ennek különleges, pontosan és részletesen elo

irt feltételei vannak. 
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Stabilitási. adatok közlése kb. 20 %-ban van elo

irva, ezek is főleg az utóbbi években alkotott 

rendelkezésekben fordulnak elo. Ebbol látható, 

hogy egyre több gondot forditanak a készitmények 

megfelelo stabilitásának biztositására, illetve 

vizsgálati módszerek dokumentálására. 

Végül ismertetni kivánom, hogy az Egészségügyi 

Világszervezet az alábbiak szerint jellemzett 

készitményeket tekinti uj gyógyszereknek. 

-Uj, azaz eddig ismeretlen, kémiailag meghatá

rozott anyag. 

- Ismert anyagok, amennyiben eddig nem kerültek 

orvosi alkalmazásra és nincsenek kimerito ada

tok, tapasztalatok annak hatásairól, főleg 

toxicitásáróL 

- Vegyileg ismert gyógyászati anyagok, eddig ki

próbálatlan keverési arányban vagy adagolásban. 

- Ismert és eddig ismeretlen anyagok keverékeL 

- Olyan készitmények, mel.yek esetleg uj oldóanya-

got vagy egyéb uj segédanyagot tartalmaznak. 

Az ernlitettek valószinü nem ölelik fel az uj 

--'L-~-- ------- ------------~-mr-G{N-lo-z~~~e-l:j-e-s- f€1g.:ürnát; mégis megs-zabhatják 

az irányvonalakat, melyeket követnünk kell az uj 

gyógyszer farmakológiai, toxicológiai és klini-
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kai vizsgálatánál, 

E kiemelt fontos irányelv mellett számos egyéb 

eloirt vizsgálat elvégzése szükséges és ezekkel 

a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy készi.t

mény forgalombahozataláig szükséges i.do, tehát 

az összes vizsgálatok megnyugtató befejezése, 

csaknem hosszabb, mint magának a készitménynek 

az élettartama, 

A törzskönyvezést azért kivántam fobb vonalaiban 

ismertetni, mert kelleen dokumentált törzskönyve

zett készitmény külföldi értékesitése lényegesen 

nagyobb lehetoséget ad a termék forgalmazására. 

5./ Két magyar gyógyszerkészitmény külföldi bevezeté

sének vizsgálata és tapasztalatai. 

Munkám során a továbbiakban célul tüztem ki, hogy 

két magyar készitményt modellnek választok és meg

vizsgálom azok külföldi. bevezetésének körülménye

it, nehézségeit, hogy azokból általános következ

tetéseket vonhassak le külkereskedelmi munkánk to

vábbi szervezésére, fejlesztésére. Modellként a 

Halidor-t és a Fe~<=uiJa.r s zirup()t~~~~J.~s~totj:a.m. 

A két modellt ugy választottam meg, hogy abban 

szerepeljen eredeti magyar felfedezésü készitmény 
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/Hal.idor/, valamint nemzetközilag általánosan 

ismert elvek és felfedezések alap,ján összeálH-

tott készítmény /Fer.cuparj. Az egyik készítményt, 

a Halidort velünk semmilyen közelebbi viszonyban 

nem álló cég vette át, mig a másik készítményt a 

Fercupar szirupot vállalatunkhoz tartozó közös 

érdekeltségü nigériai vállalat hozta forgalomba. 

aj H a l i d o r 
-------------
Az EGYT. Gyógyszervegyészeti Gyár kutatólabo-

ratóriuma 1962-ben egy sorozat uj ti.pusu ro-

kenvegyületet álli tot t elo, Az elso farmako

lÓgiai vizsgálatok alapján a 201. sorszámmal 

jelölt vegyület mutatkozott bevezetésre alkal-

masnak. Az alapvető farmakológiai vizsgálato

kat az EGYT. laboratóriuma végezte el. Az igé

retes adatok alapján további farmakológiai 

vizsgálatokra került sor részint különbözo ma-

gyar intézetekben, r.észint pedig vállalatunk 

közvetitétésével külföldi laboratóriumokban. 

Az állatkísérletes eredmények ismeretében 

1964-ben indultak be a széleskörü klinikai 

kért külföldi klinikus részvételével. A klini-

kai vizsgálatok eredményeivel teljes egészében 

nem tudtunk egyetérteni, minthogy a többféle 
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érdekes hatással rendelkezo vegyületnek egy, 

piaci szempontból legkevésbbé szerencsés, 

görcsoldó hatását emelte ki, 

Javaslatunkkal az EGYT. Gyógyszervegyészeti 

Gyár egyetértett és ennek alapján ujabb ha

zai és külföldi klinikai. vi.zsgálatok indul-

tak meg, mostmár perifériás értágitó föhatás 

kimutatása érdekében. 

Idoközben a készítményt Magyarországon 1966-

ban törzskönyvezték, sot 1967-ben már forga-

loroba is került. 

Az elso szabadalmi bejelentés dátuma 1963. 

VIII, 18. volt. Tárgyalásaink során azonban 

azt a kellemetlen felfedezést tettük, hogy 

egy másik nyugatnémet gyógyszercég ugyan a 

Halidort nem állitotta elo, azonban egy ko

rábbi, 1959-es szabadalma védi a HaHdor 

EGYT, által kidolgozott eljárását is. A sza-

badalmi helyzet rendezése érdekében tárgya-

lást folytattunk a céggel aminek eredménye

ként elállt attól, hogy a Hali.dort ö maga is 

forgalomba hozza, azonban licencet nem sike-

rült szereznünk. Igy 1965. végén az EGYT, uj-

ra laboratóriumi munkába vette a vegyületet 
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és ennek eredményeként 1966, elején ujabb, 

most már teljesen független szabadalrnat tud-

tak kidolgozni. E második szabadalrnat 10 to-

kés és 4 szecialista országban ,jelentettük 

be, E második bejelentés alapján most már a 

szabadalmi. helyzet megnyugtatónak tekinthető, 

A készitmény külföldi értékesítésére már 

aránylag korán, 1964-·ben tárgyalásokat kezd

tünk külföldi partnereinkkel tájékozódás cél-

jából. 1965, oszén ismertettük a terméket a 

nyugatnémet céggel és átadtuk a rendelkezésre 

álló dokumentációt. A c€)g egyike a háboru u-

tán alakult, igen aktiv és igen jó anyagi vi

szonyok között dolgozó, feltörő német cégek-

nek, melyek tradició és szélesebb körü kutatás 

hiányában elsosorban alkalmasak arra, hogy 

idegen felfedezésü készi.tményeket átvegyenek 

és bevezessenek saját piacai.kon, A céggel 

1967-ben opciós megállapodást kötöttünk a ké-

szitmény koordináltan történo kidolgozására 

és Németországon kivül további, mintegy 25 e-

gyéb, a cég érdeklődési körébe tartozó ország

ban történo forgalombahozatalára. Az opciós 

idoszak alatt a céget folyamatosan elláttuk 

a legujabban kidolgozásra került irodalommal, 

mintával koordináltuk a náluk folyó kutatáso-
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kat. Az opci.ós szerzodésben a cég vállalta a 

szükséges vizsgálatok saját költségére törté

no elvégeztetését és a kész.itmény törzsköny

vezését a részére biztositott országokban, A 

közös erofeszitések eredményeként a német e

gészségügyi hatóságok a készitményt 1969. de

cemberében Fludi.lat néven törzskönyvezték. 

Már ezt megelozoen 1969. novemberében megkö

tésre került a végleges szerzodés, melynek a

lapján a vevo kizárólagos jogot nyert a ré

szére biztositott országokban a termék forga

lombahozatalára. Kötelezte magát, hogy az eh

hez szükséges hatóanyaget kizárólag tolünk 

szerzi. be éspedig az elso években minimum 

500 kg-ot /az azóta beérkezett tényleges meg

rendelés 4600 kg leszállitását kérte az elso 

évben/. A vevö számára átengedett jogok ellen

értékét a termék átadási árába épitettük be, 

Továbbá megemlitem, hogy a németországi beve

zetéssel kapcsolatban előrehaladott állapotban 

van a Halidor törzskönyvezése és forgalombaho

zatala a Szovjetunióban, Jugoszláviában, Gö

rögországban, valamint Japánban és az elmult 

····-·--·- · ------év--és.z-én--a.z---"Arzneimit te lforschung~' .. ·'f'on tos 

német szaklap különszámot jelentetett meg mint

egy 10,000 példányszámban, magyar, német és 
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japán szerzok cikkeivel. 

b/ E-~-~-S-~-12-~.~E--LLL~-~-E 

A Fercupar szi.rupot a Kőbányai. Gyógyszeráru

gyár ismert biológiai elvek figyelembevételé

vel dolgozta ki és törzskönyvezte 1963-ban 

Magyarországon. A készitmény a gyakran elo

forduló vashiánybetegségek megszüntetésére 

szolgál és hasonló jellegü készi.tmény majdnem 

minden nagyobb gyógyszergyár listájában sze

repeL Tekintettel arra, hogy a vashiánybe

tegségek elsosorban gyerekkorban lépnek fel, 

ezért a szirup kedvelt gyógyszerforma, 

Az 1967. decemberében megkötött szerzodés a

lapján létrejött nigériai cég javaslatunkra 

programjába vette a készitmény bevezetését. 

Az elso tételek szálli.tására 1968. októberé

ben került sor, majd ezt követően több tétel

ben összesen 255,000 üveg került kiszállitás

ra. A készitmény kedvező fogadtatásra került, 

majd ezt felismerve igen hatékony propagandá

val igyekeztünk kiszélesi.teni felhasználását. 

Az ottani szokásoknak megfeleloen a terméket 

stóiiakkar,···:eenyiek lámok

kal és egyperces trükkfilm mozivetitésével, 

stb. népszerüsitettük, Mindezek alapján a 
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forgalom egyre emelkedett. A Halidor és Fereu

par szirup példá,ja is bizonyitja azt, hogy a 

gyógyszerspecialitások forgalombahozatala mi

lyen rendkivül szerteágazó, rendkivül nagy 

szellemi és anyagi befektetést, nagy multra 

támaszkodó müszaki és kereskedelmi ismerete

ket kiváná feladat és a szarosan vett eloál

litó és forgalombahozó vállalatokon kivül egy 

egész sor külso hatóság, szerv, intézet koor

dinált együttmüködését kivánja meg. 

6./ Gyógynövény és illóolaj export alakulásának vizs

gálata. 

A gyógynövények felhasználásának és alkalmazásának 

a története a gyógyításra vonatkozó adatok mellett 

alkalmas még arra is, hogy értékes adatokat adjon 

a civilizáció történetére és a különbözo történel

mi korokra vonatkozóan is. A gyógyfüvek alkalmazá

sa ugyanis a legosibb idokig nyulik vissza és ne

hezen elképzelhetCik bizonyos tanulmányok a régi 

korok és népek életérol anélkül, hogy emlités ne 

történne a gyógynövények használatáról. Az osem

ber a természetben élt, erdo-mezo volt egész éle

te és táplálékának jE!lentosr~e;~~~-~Pl'_ugymint 
--~-------------------~-------

gyógyszereit is a növényvilág adta. Természetes 

volt tehát, hogy amint szervezetének müködésében 

zavar állt be, a gyógyulást és egészségének jobb-
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ra fordulását is ott kereste. 

Az ösztön és a véletlen vezette el az embert va-

lészinti az elso gyógyszerekhez. Igy összehason-

litás és megfigyelés utján, értelmének fejlődé-

sével párhuzamosan lassan összeállt a gyógysze-

reknek egy sora és gyógynövényekkel kapcsolatos 

tapasztalatait nemzedékről nemzedékre továbbad-

ta. 

Az ösi. népek sorában mindenek elott a kinaiak 

voltak azok, akik már a legosibb idok óta hasz

náltak néhányat az általunk ma i.s ismert gyógy

növények közül. Krónikák szerint Chen-Noung ural-

kodó maga is összeállitott egy gyógyszerkataló

gust i. e. a 27. században, amely főleg gyógynö

vényekbel áll. Az egyiptomi sirkamrák diszité

sei, az ott talált növényi. maradványok és a pa-

pyruszok i.s tanusitják, hogy az egyiptomiak is 

foglalkeztak gyógynövény kulturával. Az általuk 

használt növények nagy részét ma is használják: 

lent, mustárt, opiumot, fehér ürömfüvet, rici-

nust, mentát, stb./ 

A hozzánk eljutott irásos dokumentumok tanusit

ják, hogy a görögök és rómaiak fejlett gyógysze

részi tudománnyal rendelkeztek /ha nem is a mai 
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értelemben véve/ ebbol következik, hogy gyógy

növény-ismeretei.k jelentosek voltak. 

A görög Hippokratész müvei, melyeket a gyógyi.

tás tudományának szentelt még a középkorban is 

hiresek voltak. Hatástanilag csoportosítva 236 

növényt sorolt fel katalógusában. Theofrasztosz 

a "De hi.storia plantarum" c. könyvében nemcsak 

a gyógyfüvek alkalmazásával, de azok begyűjté

sével és kereskedelmi vonatkozásai.val is foglal-' 

kozik. Jelentos még "De causis plantarum" c. 

könyve i.s. 

Dioszkoridész /i.doszámitásunk elso századából/ 

hagyta nekünk a legjelentosebb munkát. Személyes 

tapasztalatai és megfigyelései alapján irta le 

egy 5 kötetes müben a "De materia medica"-ban 

összes ismereteit a gyógynövényekri51 és más 

gyógyszerekri51. 

A görögök és rómaiak voltak az elsi5k akik szé

les skáláju gyógynövényter·mesztést folytattak 

és errol Kréta szi.gete külön hires volt. Clau

dius Galenus, a hires római. orvos, akinek görö

latTiirá,- a.-raora és 

héberre is leforditották, azt ajánlotta, hogy 

az orvosok maguk szedjék a növényeket, hogy el-
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kerüljék a tévedéseket és hamisitásokat. Megma

gyarázta azt i.s, hogyan lehet felismerni próba 

utján bizonyos drogok hami.sitványát. 

Az ifjabb Caius Plinius 36 kötetes müvében kö-

zel 1000 gyógynövényt sorol fel. Hüve nagyon 

fontos, mert hü képet ad az ókor természettudo-

mányi ismereteiről. 

A görög-római orvosi kultura hamarosan eléri a 

Ti.gris és az Eufratesz vidékén él5 népeket is, 

majd késobb, keveredve a bennszülöttek ismere-

teivel, az arab orvostudomány alapjául szolgál, 

Ez a kalifák uralkodása alatt terjedt el Észak

Afrika partvidékén, majd Dél-Európában a 12. 

században már határozottan feliilmulta a régi 

görög-római orvostudományt. Minden más gyógyitó 

iskolát megelőzve, az arab orvosok javasolták 

elso helyen a gyógyszeres kezelést. Különösen 

kitünt közülük Iben Sina Behares /ismertebb la

tin nevén Avicenna/ és Iben Bai.thar. Utóbbi kü-

lönösen gyógynövényekkel foglalkozott és köny

vében 1400 növényt tárgyalt részletesen. 

A gyógynövények megismerésében és használatuk 

el terjesz játszottak az 

utazások és felfedezések, 
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Magyarországon a gyógynövények termesztése és 

alkalmazása szintén több évszázadra nyuli.k 

vissza. Régi magyar herbáriumok i.lletöleg füves 

könyvek már a 16. századból maradtak ránk. Meg 

kell emliteni Péter Me li us Ho:n:'hi-t, akinek Her

bá:duma 1578-ban jelent meg elöszőr és 627 nö

vényt tartalmazott, valamint Beythe András "Fi

ves Könüv" c. munkáját 1595-bol. 

A hasznos drogok jórészt a természetben szaba

don megtalálható virágok és növények és az em

ber nem is sejtené, hogy az erdök fáinak árnyá

ban megbuvó gyöngyvirág, sárga tavaszi hérics, 

a Hortobágyon és környékén termo kamilla, az 

ös z-végi napban piros ló csi.pkebogyó a sz ép lát

vány mellett egészségünket védik és gyógyulá

sunkat jelenthetik. 

A modern gyógyszerkutatás napjainkban ismét kü

lönös gonddal foglalkozik a növényi. eredetü ha

tóanyagokkal. Ezt bizonyitja számos uj gyógyszer, 

ami az utóbbi években forgalomba került, valamint 

a tudományos közlemények és viták sorozata, ami 

az egyes növényi eredetü anyagokkal kapcsolatban 

megjelenik. Ezen 

a gyógyszertárakban és a gyógynövény szaküzletek

ben a különbözö teakeverékek iránt is nagy érdek

lődés mutatkozik. Mindezekbol következik, hogy 



- 107 -

megélénkült a kereslet a gyógynövények iránt és 

a drogkereskedelem, ha más formában is mint a 

század elején, fontos tényezőnek számit mind 

belföldi, mind kü.lföldi vonatkozásban. 

A bevezetoben emli.tettem, hogy a gyógynövénye-· 

ket már az ókor leghiresebb orvosai is használ

ták. Elkerültek ezek a növények a kereskedelem 

fejlodésével Európa legfontosabb kikötoibe, s 

csaknem a világ valamennyi országába. A gyógy

növények gyüjtése, feldolgozása és kereskedelme 

az idok folyamán fejlődött és alkalmazkodott a 

modernebb és magasabb igényli gyógyitási szem

pontokhoz. Több mint száz azoknak a növényeknek 

a száma, amelyeket ma rendszeresen gyüjtünk, 

termesztünk és exportálunk Európa csaknem vala

mennyi országába, sot tengerentulra is. 

Gyógynövény külker·eskedelmünk közvetlenül az 

elso Világháboru elOtti években kezdett kiala

kulni. Jelentos fordulatot azonban csak az 1915-

ben megalakult Gyógynövénykisérleti Állomás je

lentett, amelynek fo feladata volt többek kö

zött a gyógynövények gyUjtésének és termeszté-

, , 
mint a gyógynövények külföldi értékesitésének 

fokozása. 
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Az elso világháboru után már rendszeres gyógynö

vény exportról beszélhetünk, és az expoxtcikkek 

között szerepel a kamillavirág /chamomillae flos/, 

ürömfü /absinthii herba/, maszlaglevél /stramo

nii folium/ stb, A harmincas évek elején hazánk 

már vezeto helyet foglal el· az európai. drogke

reskedelemben és adataink szeri.nt jelentos azon 

hazai exportöröknek a száma, akik gyógynövény 

kereskedelemmel foglalkoznak, A legnagyobb for

galmat az 1941/42-es években értük el, melynél 

feltétlenül figyelembe ke.ll venni a háborus Eu

rópa fokozott szükségleteit még gyógynövényekben 

is, Ezekben az években 500 vagont meghaladó gyógy

növénymennyiség kexült kivitelre. A forgalom eb

ben az idoszakban elsosorban Németország felé 

irányult, /50-80% között mozgott/, további je

lentösebb vásárlóink Svájc, Ausztria, Olaszország, 

az USA és Franciaország voltak. 

A második világháboru következtében gyógynövény 

exportunk is teljesen megszünt. A felszabadulás 

után ismét meg kellett szervezni a gyüjtést, 

termesztést, valamint a kereskedelmi kapcsola

tok kiépitését. Ez meglehetösen gyorsan ment, 

-'--·----.- - · ------meft-l-9-45-·.-v-ég-ére-,- ha kis· mennyiségbe-n-is;-def ·· 

már Svájcba exportáltunk, A régi cégek ujból je-

lentkeztek, a bizalmat visszaszereztük és a ma-
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gyar gyógynövény export elindult fejlodése ut-

ján. Az államcsitás uj lendületet és alapot a-

dott gyógynövény exportunk fokozatos fejlodé-

séhez. A szakszer·ü gyűjtés, felvásárlás, amelyet 

a Iierbária Országos Gyógynövényforgalmi Közös 

Vállalat 1949. óta végez, megfelelo hátteret 

biztosit az exportnak. Az export 1950. óta a 

Medimpex vállalathoz tar·tozik. Ez idotol kezd-

ve gyógynövény exportunk állandóan emelkedett 

és az 1958-as évben már elérte a második világ

háboru e1otti szintet. Az export alakulását 

táblázat mutatja be. /VI. sz. Táblázat/ 

GYÓGYNÖVÉNY ÉS ILLóOLAJ FORGALOM ALAKULÁSA ------------------------------------------
~f:!::~lU,~'.!~~ 

1949. 100 % 

1955. 282 % 

1960. 261 % 

1965. 388 % 

1970. 679 % 

1973. 745 % 

------------------------------------------

Az export növekedése nagyon jelentos, érdemes 

tehát külön az utóbbi 10 év eredményeit elemez-
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ni, értéke ln L 

A gyógynövények hát·om nagy csoportba oszthatók 

külkereskedelmi szempontból: 
' 

l. A népi. gyógyitásban használt, századokon 

át kipróbált növényi drogok /házi gyógy

szerek/. 

2, Gyógyszerkészitmények elöálli.tásához 

szükséges drogok /ipari készitmények, 

galenikumok/ 

3. Füszernövények /élelmiszeripari, konzerv-

gyári célra/ 

A három csoportot nem .lehet pontosan elhatárol-

ni egymástól, hiszen egy-egy drog mindhárom cso-

portban szerepelhet, mint pl. a borsmentalevél 

/menthae piperitae folium/. Számunkra mégis fon-

tos e csoportositás, mert export munkánknál a 

vevökörök speciális igényeit figyelembe kell 

venni. 

Uj jellemzovel gazdagodott az utóbbi évtizedben 

követelmények. A korábbi években általában a 

gyógynövényből vett minta jóváhagyása után a 
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minoségi kérdéseket elintézettnek teki.ntették, 

és a hosszu évek folyamán kialakult szokások a

lapján történtek az eladások, Ma már csaknem va

lamennyi felhasználó ország egészségügyi hatásá

gai szabályozták a drogok minoségi. követelménye

it is. Példaképpen megemUtem a kamilla-virágot, 

amelynél eloi.rják az i.llóolaj tartalmat, meg

szabják a szár hosszuságát, idegen anyag száza

léktartalmát, sot, legujabban egyes országokban 

a kamillalisztre is kiterjesztették az eloiráso

kat és fontos kritéri.umként szabják meg az ide

gen anyag illetve magtartalmat. 

Miközben a kutatók számos növény nemesitésén és 

ujabb hatóanyagok felkutatásán dolgoznak, az 

u.n, közfogyasztásban is megjelennek az ujabb 

felhasználási formák. A nagyközönség körében 

legszivesebben fogyasztják a teát és ennek leg

egyszerűbb elkészitési. módja a forróvizbe ázta

tott tasak, amely egyszerU és könnyen kezelheto, 

Igy a nagy drogkereskedok a mentalevelet és 

csipkebogyót már legtöbbször ilyen finomra vá

gott formában kérik és igy csomagolják teljesen 

automatizált berendezésekkel, A kamilla, a csip-

~---!'--~~--··---------K1ilil)lJ''{Oesamemt:a- a~z. élobb iimHEeFt-U:f"kiSzere-

lési formában jelentos mértékben elterjedtek. 
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A legfontosabb és legismertebb export cikkünk 

továbbra is a kami.lla virág, amelyből Magyaror

szág kedvező termés esetén a világszükségletnek 

mintegy 30-40 %-át szolgáltatja, Mivel a székfü

virág az egyik legkeresettebb gyógynövény, fon

tosnak tartjuk továbbra is lehetoség szerint a 

kereslet teljes kielégítését. Gondos vizsgála

tok alapján kisérletek folytak a székfüvirág 

kulturában való termesztésére is és 1973-ban már 

jelentos mennyiséget sikerült termesztés utján 

bi.ztositani.. Annak ellenére, hogy a magyar ka

milla idonként hiányzott a külföldi piacról, még 

ma is elfogadott és elismert rnint minoségi. foga

lom. Az i.smertebb gyógynövényekből származó dro

gokat, mint: a mentalevél /menthae piperitae fo

lium/, hársfavirág /tiliae flos/, majoranna lma

jarannae herba/ és csipkebogyó /cynosbati fruo

tus/ igen nagy tételekben exportáljuk. 

A fontosabb további. export-drogok a fehérmájva

levél és gyökér lalthaeae folium és radix/, ta

vaszi héri.csfü /adonis vernalis herba/, keskeny 

utifülevél /plantaginis folium/, borókabogyó 

/juniperi fructus/, koriander {coriandri fruc-

cum album/, bodzavirág /sambuci flos/ és a szap

pangyökér tsaponariae radix/. 
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Drogexportunk me.llett egyes illóolajaink jó mi

noségük és kiváló illatuk miatt szintén kere

settek az európai illóolaj kereskedelemben. Ezek 

között kiemelkedik a Hungaro Mi.tcham borsosmenta

olaj IAetheroleum menthae piperitael, tárkonyo

laj l Aetheroleum dracunculi l, a karottaolaj 

IAetheroleum dauci carottael, és a :római kamil

laolaj IAetheroleum chamomillae romanael. Ka

pornövény olajban IAetheroleum anethil pl. Ma

gyarország az egyik legnagyobb szállitó. Több 

nagy cég állitotta be kompozi.ci.óiba levendula

olajunkat IAet.herol.eum lavendulael, amelynek i.l

latát további gondos szelektálással a jövoben 

még javitani lehet és akkor az u.n. francia ti

pusu levendulaolaj állandó versenytárs lesz az 

európai illatszer iparban. Illóolajaink eljutnak 

Ausztriába, a Német Szövetségi Köztá:r·saságba, 

Franciaországba és Svájcba. 

A gyógynövényexport fejlesztésének egyik felté

tele az e téren való kutatás: fajtanemesités, 

minöségfejlesztés, a termesztés, begyüjtés, fel

dolgozási módszereinek további fejlesztése, stb, 

amit a napjainkban a Gyógynövénykutató Intézet 

" Kö-

zös Vállalat végez. 
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A kiváló talajminoség és a kedvezö éghajlati vi-

szonyok következtében igen magas hatóanyagtar

talmu és jómi.nöségü gyógynövényféleségeket 

gyüjthetünk be. Céltudatos munkával és a modern 

kutatások eredményeinek felhasználásával gyógy

növény termelésünk és gyüj tésünk állandóan fej

lodik. Reméljük, hogy gyógynövényeink minöségé-

vel, pontos és gyo:r·s szállitási készségünkkel a 

magyar gyógynövény kivitelének nemcsak további 

fejlodésére számithatunk, hanem tervszerü mun-

kánkkal az európai gyógynövény begyüjtés és ter

mesztés terén ezután is kiemelkedo helyet fog-

lalhatunk el, 

A gyógyszeripar is fontos nyersanyagként használ

ja a gyógynövényeket és a különféle drogokat és 

hazai exportkészitményeink között a digitalis és 

anyarozs készitmények igen fontos helyet foglal-

nak el. 

Külön emli.tést érdemei az ópium alkaloidák /mor-

fin, stb./ mákszalmából történo eloállitása, 

amelynek gyakorlati és gazdasági jelentosége 

messze tuljutott országaink határain is, Ezért a 

téma külön tárgyalást igényel. 

Az emberiség elott már igen régen ismert a mák-
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növényboi nyert ópium, illetoleg az abból nyert 

morfin fájdalomcsillapító hatása. A morfint az 

ópiumérett mákfejek megtermesztése után kicsor

gott tejnedv beszáritásáva.l nyerték, Ez a szinte 

rabszolgai. jellegü munka amellett, hogy igen ne

héz, széles lehetoségeket nyujtott visszaélések

re és nyujt még ma is. Mindaddi.g igy volt ez, 

mig Kabay János gyógyszerész meg nem ajándékozta 

az emberiséget egy teljesen uj morfin-eloállitá

si eljárással, amelynek során a morfin ki.nyerése 

jobban ellenori.zheto. Módszerét 1926-ban szaba

dalmaztatta, s 1927-ben Büdszentmihályon, a mai 

Tiszavasváriban megi.ndulhatott a morfin üzemi 

gyártása. Csak mint érdekességet ernlitern meg, 

hogy az uj gyár elso éves tevékenységének eredmé

nye 2 kg morfinbázis volt, ma az üzem kapaci.tása 

20 tonna. 

Kabay János elso eljárása zöld máknövény feldol

gozására vonatkozott. Tekintettel arra, hogy a 

zöld mák feldolgozása idénymunka, rendkivül ne

héz volt megszervezni a növény tömeges feldolgo

zását. Kabay János ezért megkisérelte a száraz 

és kicsépelt mákszalma feldolgozását i.s. 1932-

-+--~·~·~····~-----·-iyem--nci~·yü:ze:m±--ei.i á.:·á~;t s :tkeru!t kidolgozn.ia ~ 

gazdaságosan tudott eloállitani a fenti nyersa

nyagból morfint és társalkaloidokat. Ezt az el-
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járást is szabadalmaztatta. Hosszu hazai és kü.l

földi kétkedések után végül Kabay szabadalma vi

lághirre tett szert és gyakorlatilag az egész 

világon az i5 módszere szerint kezdtek el morfint 

gyártani., 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár a mai napig I<abay 

módszerének - azóta már természetesen tökélete·

sitett formájával - dolgozik. A vállalat a fel

szabadulás után ereteljes fe,jlodésnek indult. 

Az 1963. végén befejezodött rekonstrukció terem

tette meg azt a lehetoséget, hogy a gyárnak évi 

mintegy 6500 tonna mákgubó feldolgozásával -

megfelelo nyersanyag-·ellátottság mellett - évi 

közel 20 tonna morfin és mellékalkaloid eloálli

tására van kapacitása. 

Már a bevezetoben is ernlitettem az Alkaloida 

Gyár kapacitását, ami jelentos. Sajnos az Alka

loida Gyár állandó nyersanyaghiánnyal küz.d és 

emiatt a termelése az utóbbi idoben jelentösen 

visszaesett, ami. akadályozza az exportigények 

teljesitését. A nyer·sanyaghi.ány oka, hogy a mák

termesztés egyenlotlenné, illetve állandóan 

mennyiségüvé vált. 
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Mindenki elott ismeretes, hogy bár a száraz ki.

csépelt máktok igen fontos ipari nyersanyag, a 

mezogazdaság a máktermesztést mégsem elsosorban 

a máktoknyerés, hanem a mákmag termése miatt 

folytatja és csak másodlagos termékként kezelik 

a máktokot. A kettos értékesi.téssel a máknövény 

mindig a jelentos hasznot hozó növények között 

szerepelt. Igy a máktermesztés - a felszabadu·

lás elott és a felszabadulás után is mindaddig, 

mig megfelelo kézi munkaero állt a mezogazdaság 

rendelkezésére ·- népszerü volt, és évenként ugyan 

ingadozott, de mindig elérte az évi 4000-4500 

tonnás szintet. 

A fentieket bizonyitja a nyersmorfin termelésünk 

fejlődését bemutató 2. sz. ábra, amely 1945-tol 

1965-ig amelkedo tendenciát mutat, s azután egy 

kiugró év kivételével csökken. 

A gyógyszeripar lehetoségeihez mérten mindig tá

mogatta a termesztés felfutását és jelentos ösz-

szegeket áldozott és áldoz ma is arra, hogy az 

étkezési mákfajták megfelelo nemesités /szelek

ció és keresztezés/ eredményeként magasabb ha-

-~-·--- ----···~--~---""t1'í-alllYa-gtart:ai:mtl--t:·o}co1i:: képe z zenek'an·é-J.Xü-l·i hogy 

a minosége - tehát szine, olajtartalma - vala

mit is r·omlanék, sot javuljon is. 
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2. sz, ábra, Nyeramorfin-termelés 1927-70. 

A gyár által támogatott nemesito munka alapján 

jöttek létre az elmult. 15 év alatt olyan fajták 

mi.nt az SB, sc és a kompolti M. Az elso két faj• 

ta nemesi.töi. dr, Sárkány Sándor egyetemi tanár 
' ' 

' 

'és munkatáx·sai 1 a másodi.ké pedig Mórász Sándor 

és munkatársai, 

Mindezek ellenére ,sajnos a mezögazdaság mákter-

--4-~-·--·----~----Jme-.!.~S~'-K~et~'V~---*-e*ezat:osan - csökk13n - -emi--at-t csClk ~ 
l ' 

ken a morfintexmelés i.s, Az utóbbi években már 

import máktokot is használt az ipar, azonban 

lényeges segitséget ez sem jelentett, 
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7./ Állatgyógyászati készitmények exportja alakulá

sának vizsgálata, 

Az állatgyógyászati készitmények magyarországi 

eloállitása kezdettol fogva együtt fejlődött a 

humán gyógyszerek gyártásával. A hazai állatte

nyésztés nagy jelentősége folytán már a mult 

században eloállitottak a nagyobb gyógyszex·tá

rak állatgyógyászati. készi.tményeket. Ezt a ha-

gyományt folytatták a századunk elso évtizedé-

ben megalakult gyógyszergyárak is. 

A Chi.noin világhímevét éppen egy állatgyógyá-

sza ti kül.önlegesség, a Dr. Mar ek József által 

kidolgozott Distol alapozta meg, amely a juh és 

szarvasmarha mételykór leküzdésében bizonyult 

nélkülözhetetlennek, 

A fejlodés fontos méxföldköve volt az üzemi 

azérumtermelés beindulása. 

1912. február 2.-án alakult meg az Állatorvosi 

Főiskola Járványtani Intézete. Elso feladata a 

sertéspestis elleni szérum gyártása volt. Ez a 

laboratórium még ugyanabban az évben Hutyra 

kezdeményezésére, Phylaxia néven azérumtermelő 
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intézetté alakult. A késobbi évek során az inté-

zetben dolgozták ki. a mi.r·igykór, a sertésorbánc, 

a lépfene és a baromfikolera elleni. szérum gyár-

tását. Hutyra professzor munkatársa és a hazai 

oltóanyag termelés megteremteje Dr. Köves János 

c. egyetemi tanár, akinek elévülhetetlen érdemei 

voltak a hazai oltóanyagtermelés kifejlesztése 

terén. 

A második világháboru elotti idoszakban az állat

gyógyászati cikkcsoport jelentosen kibovült és 

forgalma, ha idonként átmeneti ingadozásokkal is, 

de dinamikus an fej lodött. A hábor·u után a szeci

alista termelési viszonyok kialakulása lehetevé 

tette a nagyüzemi állattartási módok széleskörü 

elterjedését. Ez uj problémák elé állitotta az 

állategészségügyet és uj feladatokat rót a gyógy-

szeriparra is. 

Hosszu idon keresztül a magyar gyógyszerkülke-

reskedelem fo exporttevékenységét humán gyógy-

szerek tették ki. Az utóbbi. idoben azonban egy-

re nagyobb teret kap az állatgyógyászatban hasz

nálatos gyógyszerek és premixek forgalmazása is. 

Az elmult 25 év munkájának teljességéhez ezért 

vizsgálat tárgyává kell tenni az ilyen irányu 
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tevékenységet és meghatározni a jövo feladatait. 

M_g§~-:!~'!:~l::!U~l:::!:!!!!.l_gJ::<2gy§:!:~~~~.-~2-EE~!!!!~~~ 

A második világháboru után, amikor az egyes nem

zetgazdaságok kilábaltak a háboru pusztításának 

gazdasági hatásaiból, megindult a mezogazdaság 

és azon belül az állattenyésztés fejlesztése, Ez 

nemcsak a termelés mennyi.ségi növelését jelen

tette, hanem az állattartási módok modernizálá

sát is. Ebben a folyamatban jutott nagy szerep a 

fehérjedus takarmányok adagolásának bevezetésé

re, Kezdetben a gazdaságok természetes fehérje

alapanyagokat használtak, mint a halliszt, amely 

viszonylag nagy fehérjetartalom mellett olcsó is 

volt. Az intenziv tartási módok mellett egyre na

gyobb teret hóditottak a nagyüzemi állattenyész

tő gazdaságok az un. "sertésgyárak és baromfi

gyárak", A szarvasmarhatenyésztés területén a 

nagyméretü zárt gazdaságok létesitése nem volt 

annyira célszerü a hosszu átfutási ido, a nagy 

takeigényesség és a szokásosnál. nagyobb rizikó 

miatt. Ezen a területen csak napjainkban alakul

nak ki a nagyüzemi. módszerekkel dolgozó szarvas

marhatelepek, 

A tömeges állattartás uj környezeti és üzemi 

problémái hosszu idon keresztül foglalkoztatták 
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és foglalkoztatják ma is a mezogazdászokat és az 

állategészségügyi szakembereket egyaránt, mivel 

a természetestol sokszor igen eltérő környezeti 

és létfunkcióbeli tényezak jelentkeznek a tele-

peken. A többezer állat együttléte egészségügyi 

szempontból rendki.vüli figyelmet igényel, mert 

egy esetleg fe l lépő fertőzés, j á:r·vány, az egész 

állomány pusztulását eredményezheti. 

A nagyüzemi állattartás egyi.k feltétele az elore 

meghatározott technológia alapján készitett ta

karmánykeverékek használata. Ma már sokféle hatá-

su és intenzitásu takarmánykeverék van forgalom-

ban: husgyarapodást elosegi.to, növekedésre ható 

ho:rmonális reakciókat kiváltó készitmények. Min-

den takarmánykeverék felhasználás azonban abban 

azonos, hogy meghatározott mennyi.ségben és azo-

nos idoszakokban kell adagolni. 

A tömeges állattartás fejlodésének további sza-

kasza, amikor a kutatók megkezdték a gyógyszer-

hatóanyagokkal kevert takarmányféleségek kidolgo-· 

zását, amivel az állatbetegségek felléptét kiván

ták megakadályozni. Na már szinte nincs i.s olyan 

gyobb mártékben gyógyszerhatóanyagokat is. A ha

tás kedvező, mert csökkent a tömeges megbetege-
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dések előfordulási aránya és a gazdaságosság 

szempontjából is kedvező kalkuláció érhető el. 

Az állategészségügy ma már azzal a lehetoséggel 

is él, hogy amennyiben valamilyen nem várt fer

tőzés, betegség lép fel az állományban, akkor a 

takarmánykeverékek azonnali változtatásával uj 

gyógyszerek bekeverésével azonnal fellép a be

tegség ellen. Az állategészségügyi problémák ily 

módon való gyors megoldása :rendszerint kedvezően 

visszahat az állattartás gazdaságosságára. E mun

ka kapcsán elsodleges fo szempont az állatelhul

lások rnini.málisra való leszoritása. 

Az állategészségügy és a tömeges állattartás te

rén mezogazdaságunk már sokat tett és eredménye

ket ért e l, de az általános helyzet a károk nagy

ságrendjét és a tendenciát tekintve, sajnos még 

nem megnyugtató, 

Tekintettel az állattartás nagy népgazdasági je

lentőségére, hazánkban intenziv kutatómunka fo

lyik lAllategészségügyi Kutató Intézet /MTA.//, 

/Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat/ 

olyan állategészségügyi normák és egészségvédel

-- ~------------mi--sz'€!r-ek-ki-a-l-aki-tására,- -amelyeklü:!T az- elhullás i 

arányok és megbetegedések hatásosan megelozhetok, 

illetve gyógyíthatók. A kutatás a speciális ha-
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tásu anyagok felé fordult és fo szempont a pre

venció és a modern takarmányozás! körülmények 

összhangjának biztosítása. Igy alakultak ki. az 

elso takarmánykeverékek, az ugynevezett premixek, 

A premixek két faj,táját ismerjük: takarmánypre

mixeket, /taka:rmány és preventiv szerek/ és a 

gyógypremixeket /takarmány és gyógyszerek/. 

A világ fehérjefogyasztása :rohamosan emelkedik 

és a mai kapaci.tások néhány év mulva esetleg 

szükösnek fognak bizonyulni, ezért van sürgosen 

szükség a huLladék fehérjék hasznosítására. Cél, 

hogy un. fehérjeforgó alakuljon ki, 100 %-ot meg

közelit5 hasznositással. Ezért az állategészség

ügyi kutatások ma már foglalkoznak a hulladék fe

hérjék hasznositásával, nemzetközi felhasználásá

val is. 

Néhány év óta jelentos szerepet kap exportunkban 

a premixek csoportja. B-12 és OTC koncentrátum, 

stb. illetve alacsony százalékos hatóanyagtarta

lommal készülnek premixek állatgyógyászati célok

ra, Gyógyszeriparunk kutatóinak feladata olyan 

szerek kidolgozása, melyek az állatok szerveze-

--------~--~-eoe oeepulve nem ók:özhatnak az -eniberl szerve-

zetben esetleg károsodást. Ilyen és hasonló meg

gondolások alapján tiltották be az antibiotiku-
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!fiOk használatát az állatgyógyászat területén 

szárnos országban. A betiltás nem rninden antibi

oti.kurnra vonatkozik, hanern azokra a csoportokra, 

amelyeket a humán gyógyászatban is használnak. 

Fennáll annak a veszélye, hogy az állatok husát 

elfogyasztva bi.zonyos rnennyiségü antibiotikum 

jut az emberi szervezetbe és esetleges gyógy

szeradagolás esetén az antibiotikummal szemben 

rezi sz teneia lép fel. 

A jövöt illetően az állatgyógyászat területe na

gyon sok export lehetoséget rejt magában. A fej

lodés iránya rnindenképp az, hogy növekszik a ki

szerelt és takarrnánykiegészitök, hatóanyagok, 

hozarnnövelő szerek száma és rnennyisége egyaránt. 

Azonban fel kell már rnost hi.vni a figyelmet, 

hogy a nemzetközi. egészségügyi. eloirások egyre 

több ország esetében megkövetelik, hogy az állat

állományt olyan terápiás szerekkel, i.lletve ta

karrnányokkal kell ellátni, amelyek semmilyen be

épülési, illetve bomlási maradék utján károso

dást, vagy egyéb hatást nem okoznak sem az álla

ti, sem az emberi szervezetben. Az állatgyógyá

szati szerek törzskönyveztetése tehát lassan el-

éri a humán :törz slsönYvezt_et_é,s_énél 

megkivánt, egyre töbn és szigorubb feltételeket 

támasztó követelményeket. 
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E cikkcsoport exportja az export egyéb ágaihoz 

viszenyitva ma még nem jelentos, ezért ennek sta

tisztikai kimutatása nem célszerü. Külkereskedel

mi kapcsolataink jövóneni kialakulásánál javaso

lom figyelemmel kisérni. a nemzetközi lehetosége

ket és eloirásokat. 



- 127 -

A DISSZERTÁCIÓS MUNKA ERED!>!ÉNYEINEK ÉS --------------------------------------
JAVASLATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA ----------------------------

Di.sszertációs munkám eredményeit és ezekkel kapcso-

latos javaslataimat az alábbiakban foglalom össze: 

1./ A disszertációs munka során összegyUjtöttem és 

feldolgoztam a magyar gyógyszerkülke:r:·eskedelem 

megalakulásának adatait és államasitás utáni te-

vékenységét, Ezzel rendszereztem a gyógyszerkül-

kereskedelem uj formájának, az állami gyógyszer

külkereskedelemnek kialakulását, fej lődését., 

jellemzoi t, A 25 éves állami gyógysze:r:külkeres

kedelem vizsgálatát nem elszigetelten végeztem, 

hanem azt összefüggésbe hoztam a magyar gyógy-

szeripar el5z5 ezirányu tevékenységével, 

2./ A mennyi.ségi mutatók mellett megállapitottam, 

hogy a gyógyszerkülkereskedelem fenntartásának 

és fejlesztésének elengedhetetlen és legfonto-

sabb feltétele a gyógysze:r:i.parral és a gyógy

szerkutatással való legszorosabb együttmüködés 1 

az információk átadása, munkájuk támogatása, 

3./ Az export fejlesztésének feltételei továbbá: 

nemzetközi együttmüködés szerzodések alapján, 
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gyógyszereket forgalmazó külföldi érdekeltsé

gek felállitása, részvétel nemzetközi külke

reskedelmi szervezetek /KGST, stb./ munkájában. 

A magyar gyógyszerkülkereskedelem ezirányu ed

digi kezdeményezéseit és jelentos eredményeit 

bemutattam /pl. indiai., ni:gé:ri ai, frankfurti, 

bécsi gyógyszeripari i.ll. kereskedelmi érdekelt

ségek/. 

4./ Ezirányu eredmények értékelése kapcsán javasla

tot tettem a magyar gyógyszerkülkereskedelem és 

gyógyszeripar bevonásával önálló vállalat alapi.

tására, amely külföldi. érdekeltségek felállítá

sával foglalkozna. Vegyes vállalatok, vagy csak 

magyar érdekeltségü vállalatok és tudományos 

irodák létrehozása külföldön. Javasolom, hogy 

a külföldi vegyes vállalatok terén eddig szer

zett tapasztalatok felhasználásával, és az 5. 

ötéves terv szabályozó rendszerének kialaki.tásá

val egyidoben a vegyes vállalatok alapi.tására, 

müszaki, kereskedelmi és pénzügyi irányitására, 

valamint ellenorzésére egy külön gazdálkodó egy

ség kerüljön megszervezésre a gyógyszeripar és 

külkereskedelrni. vállalat részér·ol. 

5./ Meghatároztam eddigi munkánk kapcsán a gyógy

szerkülkereskedelem legfontosabb jellemzoit, 
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melyek fejlesztése és összhangja ugyancsak hoz-

zájárulhat az export növekedéséhez. Ezek: a szo-

cialista és tokés export különbözosége, a piac-

kutatás, a tudományos gyógyszerismertetés és 

propaganda és végül a törzskönyvezés. Rámutattam 

a folyamatos tudományos dokumentáció és erre é-

pül5 információ különösen nagy szerepére. 

6, l A gyógyszerkülkereskedelem egyes konkrét esetei-

nek megismerésére - modellként - bemutattam két 

magyar készitmény, a Halldor és Fercupar syrup 

külföldi bevezetésével kapcsolatos munkánkat, 

felmerült nehézségeket. 

7./ Rámutattam a magyar gyógynövény és illóolaj ex-

port további lehetoségeire. Intézkedések szüksé

gesek a máktermesztés fokozására, mert ennek hi-

ányában a mák alkaloidákból nem tudjuk a keres-

letet ki.elégiteni. A mákszalma importja nem ol

dotta meg a kérdést, Változatlanul fontosnak i.-

téljük meg a hazai. gyógynövény és illóolaj ter-

l mesztés és begyüjtés központi összefogását. A 

l
l meglévo különbözo társulások és szövetkezetek 

egyesülés formájában müködnének és az egyesülés 

- -'--·········· ----

- - ·· -- - ---'-1-átn-á--e'i a hazai drog és illóolajs-zükségletet, 

valamint az exportot, 
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8 ,j Az állatgyógyászat.i gyógyszerkészitmények és 

premixek terén ugyancsak további nagy lehetosé·

geink vannak. 

9./ A jövobeni feladatok és módszerek meghatározá-

sánál alapveto kiindulási pontként kell figye-

lembe venni azokat a nemzetközi irodalomban meg

jelent becsléseket, amelyek a föld lakosságának 

alakulására vonatkoznak. Becslések szerint a 

föld lakosságának száma 1985-ben várhatóan meg

haladja a 4 milliárd fot és 2000-ben 7 mi.lliárd 

körül lesz. A népesség növekedésének tendenci.á

ját figyelembe véve, elsosorban az ugynevezett 

fejlodo országok csoportját fogja érinteni, 

amely egyidejilleg ezen országok gyógyszeri.pará-

nak fej lettségét figyelembevéve azt eredménye

zi., hogy a lakosság hosszu ideig elsosorban az 

alapveto gyógyszerek fogyasztására fog szorulni 

j antibiotikumok, vitaminok, chemotherapeutiku-

mok/. 

Más a helyzet az iparilag fejlett országokban, 

ahol a gyógyszergyártás és kutatás további fej

lodése az orvostudomány haladásának és szinvo-

nalának, továbbá mindenkori therápiás eljárás

nak függvénye lesz. 
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10./ A gyógyszerkülkereskedelem fej lesztése érdekében 

a kutatóknak és a gyártóknak két alapvete szem

pontot kellene figyelembe venni.: 

a/ a nagy morbiditást és a mortali.tást oko

zó és még nehezen befolyásolható beteg

ségek gyógyszereit eloállitani és megis-

merni, 

b l megtalálni azokat a testazonos vegyülete

ket, melyek hiánya, vagy tulprodukciója 

a betegségek kiváltását, illetve fenntar

tását okozó biokémiai mechanizmusban dön

to szerepet játszik. 

A jövo szempontjából különösen fontosnak tűnik: 

- Rákkutatás, illetve rákos megbetegedés elleni 

küzdelem és a gyógyuláshoz szükséges gyógyszer 

biztositása. 

- Sziv- és keringési megbetegedések, Egyes sta

tisztikák szerint a sziv- és keringési megbe

tegedések 10 évvel röviditik meg az átlagos 

életkort. A vi~~-9'_rnind€ln rész~})e!l _ _ll~~-az ér

deklődés ilyen irányu készitmények iránt, 
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- Különbözo ideggyógyászati készitmények, elme

betegségek kezelése. Sokan e készitmények 

iránti fokozott érdeklodést a rohanó világ 

és fokozott élettempó következményeként ér

tékelik. Kétségtelen, hogy a különbözo altató 

szerektol, az enyhe nyugtatékig a legszélesebb 

skálája van a készitményeknek forgalomban, de 

további ilyen irányu kutatások szükségessek. 

- Az anti.koncipiens tabletták megjelenése nagy 

változást jelentett a családtervezésben. Al

kalmazásukat mégis ugy lehet értékelni., hogy 

különbözo vallási, poli tik ai és nem utolsó 

sorban gazdasági tényezuk is befolyásolják. A 

most folyó kutatások iránya prolongált hatá

su készitmény megtalálása. /Prosztaglandinok/ 

- A táplálkozással és az emésztőszervi megbete

gedésekkel kapcsolatos gyógyszerek továbbra 

is fontos területei maradnak a gyógyszerex

portnak. E területen való kutatás igy ugyan

csak jelentos. /Fiatalkori diabetesben szen

vedoknak megfelelo gyógyszerek/. 
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Ezuton mondok köszönetet a téma elfogadásáért és 

munkám közben nyujtott segitségéért és jótanácsai-

ért témavezetomn~ek dr. Zalai Károly egyetemi docens

nek, a Semmelwei.s Orvostudományi Egyetem Gyógyszer

tára Igazgatójának. 
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~:L!'!_~-~-L!L~ ... !!!_'E_!!!_~ /Medimpex alapitó levél/ É S 

Az értékelésben szereplo készitményekre és azok for-

galmá:ra vonatkozóan. 
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