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A magyar gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás 
DR. LÁNG TIBOH 

Az 1400-as években kezdődött több évszázados 
neinzeti balsors után a XIX. század elején kibonta~ 
kozó reformmozgalom a modern Magyarország 
fejlődésének _nevezetes, eredményekben gazdag, 
kitűnő és példamutató kora, mely az ország gazda
sági életére,· az ipar• fejlődésére nagyon poZitívan 
hatott. Wagner Dániel gyógyszertár-tulajdonos, 
az első magyar vegyészdoktor n1ár akkor akciót 
kezdett gyógyszer és vegyészeti gyár· alapítására. 

Ez azonban az elbukott szabadságharc és az azt 
követő megtorlás miatt csak 1867-ben valósulha·
tott meg, amikor megalapítoták a Központi 
Gyógyszervegyészeti és Mű vegyészeti Vállalat RT-t. 

Az első magyar gyógyszergyár alapítása idején 
Európában csak néhány hasonló jellegű vállalat 
működött, s ez ígyfariegelőzött több, ma is fennálló 
jó hírű európai gyógyszercéget. Az akkori időknek 
korszerű technikai szintjén működő üzem álta·
lános fejlesztési, termelési ,és értékesítési célkitű~ 
zései több vonatkozásban ma is helytállóak. ,Ezek 
közül külön kiemelésre méltó, hogy a hazai gyógy
szerszükséglet kielégítésén túl mái: ex:portot is elő
irányzott. A gyár a század elején szűnt meg, ami
kor már háro,m újabl? gyógy,szergyár_: az EGGER 
L (1896, az államosítás után 1948-1950-ben más 
gyárakkal együtt fuzionált, s tagja lett a mai 
EGYT-nek), a Richter Gedeon (1901) és a Chi~oin 
( 1910) kezdte meg termelését. · 

A hazai orvos- és a kéi11iai tudomány, a gyógy
szerkutatás, valamint a vegyipat gyors fejlődése 
és a gyógyszerigények világszerte gyors növekedése 
eredményeképpen--az első viágháború és az azt kö
vető súlyos veszteségek ellenére -- az l 940-es évek 
elején harminchét üzem és tizenkilenc laboratórium 
működött Magyarországon. · · 

A II.: világháború is hatalmas anyagi károkat 
ókozott a niagyar gyógyszeriparnak és megtör
te annak fejlődését. Az ipar háború utáni erő
feszítései, az ükozott károk következményeinek 
elhárítása és a terirn':~lés újraindítására irányülták. 
Ezekré az évekre esik továbbá az ipar összevonások 
útján történő átszervezése. Az új szervezeti formák 
a szellemi erők és ter1'11elés jelentős koncentrálását, 
a termelés hatékqnyságának gyors növekedését 
hozták. Lehetővé tették továbbá az indokolátlan 
párhuzamosságok megszüntetését mind' a ható-· 
anyaggyártás, mind a késztermék területén. Ezen 
intézkedések eredményeként á hazai gyógyszeripar 
1949-ben elérte a.Z'utólsó békeév (1938) termelési 
szintjét. -Ekkor a termelést hat nagy vállalatban 
koncentrálták: · 

A gyárak termelésének inegoszlá::;a a következő: 

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR (KGY) 
CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI 

TERMÉKEK GYÁRA RT. 
EGYT GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR 
ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR 
·PHILAXIA OLTÓANYAGTERMELŐ VÁLLA~ 

LAT 
REANAL FINOM:VEGYSZERGYÁR 
Később, 1952-ben új gyárként indult a Biogal 

Gyógyszergyár, melyhez hozzácsatolták a koráb
ban REX Gyógyszervegyészeti és Gyógyszerke
reskedelmi RT-nek (1918) nevezett vállalatot is 

A következőkben röviden bemutatom a magyar 
gyógyszergyárakat. A mai magyar gyógyszergyá
rak közül a legrégebbi és legnagyobb termelési ér
tékű a KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR. Az 
elmúlt több mint nyolc évtized során sikeres kutató 
fejlesztő munkával töretlenül.növelte termelését és 
szélesí~ette gyártási profilját. Első sikereit orga
noterápiás készítményeivel érte el. Ezen termék
család minden fontos preparátumát gyártják, de 
közülük a legjelentősebb a heparin, melyből a vi
lág termelésének számottevő hányadát állítják elő. 
Már az 1920-as években szélesítik profiljukat és 
elkezdik gyártani a digitálisz glikozidokat, nem 
sokkal később pedig az anyarozs-alkaloidokat. 

Növénykémiai tevékenységüket bővítve, az u
tóbbi évtizedekben több értékes terméket gyárta
nak, Catharanthus roseusból. A vállalati kutatás 
eddigi legnagyobb sikere a Cavinto:nR is növényi 
eredetií, hasonlóképpen a DevincanR is. A gyár fen
nállása első éveitől érdekelt a hormonok gyártásá
ban: először a peptidhormonokéban, majd a har
mincas évektől kezdve napjainkig a szteráüvázas 
vegyületek gyártásában és fejlesztésében. 

E két termékcsoport a gyár már említett 
tevékenységéhez, az organoterápiás és növényké
miai tevékenységéhez kapcsolódva fejlődött ki. 
A szteroid-hormonok első nyersanyaga a koleszte
rin, később Solamm:i látineatmn és Solamun avi
culare, majd újabban a szitoszterin az alapja a 
nagyon széles választékú szteroidkésztermékelmek. 

-Terrhészeteseri a· szteránvázas vegyületek techrio
lógíai sorából a tótálszintézis sem hiányozhat, 
mellyel aritikoncipiensekét gyártanak. A szteroidok 
nagy gyógyászati és gazdasági jelentősége árra 
ösztönözte a vállalatot, hogy a fermentációs tecli-

, nólógiát is nieghónosítsa, e hélkül ugyanis ezen 
gyártások gazdaságosan nem oldhatók meg. 
Agyát neincsak az ismett szteránvázas vegyületek 
fotgalmazása terén ért el sikereket, haneli1 eredeti 

Alk. Biogal CH EGYT Hmnan KGY Phyl. Reanai Össz. 

Termelés ( % ) 10,9 10,6 25,2 17,2 1,7 29, 7 2,8 1,9 100,0 

Ebből g_yógyszer ( %) 5,4 7,6 16,5 16,9 1,7 29,0 2,8 0,5 80,4 
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saját kortikoidot is kidolgozott és további remény
teljes gyulladásgátló molekula klinikai vizsgálatai 
alapján várnak újabb forgalmazható preparátumot. 

A vállalat eredi terméke az Arduan (pipec 
bromide), nemzetközileg elismert neuromusz
kuláris blokkoló. 

A klasszikusnak mondható organoterápiás ké
szítmények sorát színezik a szintetikus peptidek, 
melyek közül eddig~ az oxitocinnal érték el a leg
nagyobb üzleti sikereket. Más - részben tudomá
nyos szempontból is ítélve a legnagyobb siker a 
Humán ACTH szintézis,melynek megoldása szép 
példája a vállalat, a Gyógyszerkutató Intézet 
(GYKI) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Szerveskémiai, Tanszéke harmonikus együttműkö
désének. 

Bár a szintetikumok már a gyár korai id6szaká
ban megjelennek, ezek nem jelentenek nagy súlyt a 
vállalat termelésében. Még ma is a vállalat terme
lésének közel fele természetes anyag, vagy azok 
származéka, míg másik fele szintetikus termék. 
Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a félszin
tézissel el6állított termékek esetében is nehéz ké
nyes szintetikus lépéseket alkalmaznak, akkor 
megállapítható, hogy a gyár hatóanyaggyártásá
ban túlsúlyba kerültek a szintetikus vonások. A 
szintetikumok között képviselve vannak a kemó
terápeutikumok, a minor trankvillánsok, a neu
roleptikumok, a lázcsillapítók, a\ nem szteroid 
gyulladásgátlók, a béta-blokkolók, az ulcus-elle
nes szerek. Ez a felsorolás nem lehet teljes, csak a 
forgalom szempontjából jelent6sebb területeket 
emeltem ki. 

A CHINOIN a legnagyobb létszámú magyar 
gyógyszervállalat. Alapítása utáni els6 sikereit a 
Distol nevű juhmételykór elleni szerrel, valamint 
a szalicilsav gyártásával érte el. A Distol tette is
mertté a Chinoin nevet az egész világon. Nem 
meglepő ez, ha tudjuk, hogy e járványos betegség, 
kedvezőtlen esetben a birkaállomány 80-90 %-át 
elpusztította. 

A vállalat már első éveiben tehetséges vegyész
mémököket alkalmazott és jártasságot szerzett 
a szerves szintézisekben. Ezért bízták meg az első 
világhábor4.ban hadi jelentőségű szintetikus gyár
tásokkal. Ily módon beruházásokra, lényeges 
haszonra, igényesebb szintetikus gyártásokban 
való gyakorlatra tettek szert, amit a gyógyszer
szin tézisekben ki tünően kama tozt~ ttak. 

A vápalat kutatói együttműködve a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Tanszé
kével, már az 1910-es évek második felében arra 
a nagyszerű felismerésre jutottak, hogy a kvater
nertropeinek központi idegrenszeri hatása igen 
gyenge, de erős paraszimpatikus bénítók (Novatro
pin). A papaverinnelkombinálva (Troparin)sziner
getikus hatásúak. 

A háború után szabaddá vált üzemekben újabb 
gyártási ágat indítottak be. Elkezdték a növény
védő - és magcsá vázó szerek gyártását. Az or
szág mezőgazdasági jellege jó piaci kilátásokkal 
kecsegtetett. A huszas évek közepén szán-ios nagy
forgalmú szintetikus készítmény mellett, digitá
lisz-készítményt, növényi eredetű papaverint·, in-

zulint is gyártottak. A huszas évek végének nagy 
tudományos és gazdasági sikerét a N ovurit nevű 
eredeti diuretikum, valamint a fenil-etil-bar,bi
tursav gyártásának bevezetése hozta, a harmin
cas évekét pedig a papaverin előállítására kidol
gozott szintetikus eljárás. 

Az új technológia kitünő voltát az fémjelzi, hogy 
a Chinoin a rohamosan csökkenő árakkal lépést ta
tot t és a gyorsan növekvő külföldi igényeket mara
déktalanul ki tudta elégíteni. Mi sem természete
sebb ezek után, hogy a cég tehetséges kutatói már a 
harmincas évek második felében megoldották több 
szteroidhormonkészítmény gyártását is. Kiemelke
dőnek minősíthető a B1-vitamin előállítására kidol
gozott független eljárás, amellyel a Chinoin az első 
gyártók közé sorakozott. 

Az akkori idők legnagyobb gyógyszerkémiai 
teljesítménye - a Szegedi Egyetem M:íkrobiológiai 
Tanszékével közösen kifejlesztett és UltraseptylR 
néven forgalomba hozott eredeti szulfonamid ké·
szítmény. A II. világháború rendkívüli anyagi és 
személyi veszteségeit a gyár hamar kiheverte és egy 
sor nélkülözhetetlen gyógyszer gyártását vezették 
be. Ezzel egyidejűleg - a profiltisztítás következ
tében-:- a növényi termékek és szteroid készítmé
nyek gyártása a KGY-hoz került, ez utóbbi pedig 
leállította a szulfonamidok termelését. 

Ezen időszak munkái közül messze kimagaslik 
a hazai penicillingyártás megvalósítása. A Chinoin 
kutatói a feladatot önállóan, rendkívül szerény 
anyagi körülmények között, kitünő műszaki para
méretekkel oldották meg. Erre a technológiára 
alapozva létesítették a Biogalt és teremtettek lehe
lehetőséget a Chinoinon belül újabb antibiotiku
mok gyártásának bevezetésére, részben vállalati 
eljárásokkal, részben a GYKI* technológiájával. 
Az intézettel szoros együtműködésben és annak 
eljárásai alapján került sor több új korszerű szul
fonamid-készítmény bevezetésére. Ugyanilyen mó
don indult meg az eredeti magyar daganatellenes 
készítmény gyártása is (Degronalit, MyelobromolR, 
Elobromolit, MitolactolR,). 

A Chinoin kutatói dolgozták ki két korszerű, 
higanymentes szulfonamid-típusú dioretikum ha
zai gyártási eljárását, illetve - külföldi kutatók
kal függetlenül fedezték fel a hidroklorotiazidot. A 
világon először oldották meg a PGF 2a1fa ipari totál
szintézisét. A vállalat eredeti kutatásainak újabb 
termékei közül ki kell emelnem a simaizomgör
csoldó No-SpalLt (drotaverium HCl), a szelektív 
MAO-bénító inhibitor Jumeúit-et (seligilen HCl), 
a pirido-(1,2-a)-primidinek sorából a minor anal
geticum ProdonR-t (Rimazolium), a koronáriatá
gító SensitR-et (fendiline) és a LibexinR (prednoú
diazine) nevű antitussivumot. 

A Jumexet és Probont a Semmelweis Orvostu
dmilányi Egyetem Gyógyszertani Tanszékével kö
zösen dolgozták ki. A fentiekben kiragadott pél
dákkal talán érzékeltetni lehet a Chinoinnak azt 
a sokrétű és sikeres tevékenységét, amelyet a vál"' 
lalat több nint két évtized alatt végzett. 

~Iár említettem, hogy az EGYT több gyógyszer
gyár összevonásával alakult. Ezen gyárak telep
helyei ma is léteznek és az új gyár központja a sváj-
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ci Wander 1912-ben alapított leányvál1alata telep
helyén működik. A gyár létszámban és terme
lési értékben a harmadik a budapesti gyógyszer
gyárak közül. Bár az összevont gyárak ismertebbek 
voltak a hazai piacon, azokra döntően a kiszerelő 
tevékenység volt a jellemző. Ismerve az arzeno
benzol-készítmények gyártasának nehézségeit, ki
emelem az EGGER gyár REvivalR készítményét. 
A terméket- a gyár saját eljárásával, totálszinté
zissel állította elő, kiváló minőségben .. 

Az új gyár folytatta és jelentősen fejlesztette a 
hagyományos gyógy-és gyermektápszer gyártását 

. és azóta is változatlanul nagy súlyt helyez a spe
cialitások gyártására. 

Az összevonás után gyorsan fejlődött a szinte
tikus gyógyszerhatóanyagok gyártása mind a gyárt
mányok számában, mind· az előállított termékek 
mennyiségében Az 1950-es évek végén és az 1960-
as évek elején termelési értékben utólérték a Chi
noint és aKGY-t és ezt a pozícióttöbb éven át tar
tották. Ez az eredmény a vállalati kutatás-fejlesz
tési tevékenység ugrásszerű növekedés.~vel, vala
mint a Gyógyszerkutató Intézettel kialakított szo
ros kapcsolatta] magyarázható.; Ezen idő alatt 
igen kényes és veszélyes, az országban korábban 
nem alkalmazott, nagyüzemi méretű techmológiát 
vezettek be. 

A vállalat a világ - kisszámú - nagy kloram
fenikol gyártói közé tartozik, és élenjáró a köz
ponti idegrendszerre ható anyagok gyártása terü
letén is. Nagy mennyiségben gyártanak fontqs mi
nor trankvillánsokat, neuroleptikumokat, anti
depresszánsokat. Nagy sikert értek el a vérnyo
máscsökkentők gyártásában, egy halogénezett 
oxikinolinnal. ' 

Eredeti készítmények közül a legnagyobb nem
zetközi sikett a Halidorlt nevű spazmolitikummal 
érték el. Saját készítményük a Sanegyt" hipertó
nia ellenes szer. A Gyógyszerkutató Intézet 
fejlesztés eredménye a minor trankvilláns Trio
xazin R, a neuroleptikus hatású Frenolonlt, a psziho
vegetatív regulator Grandaxin" az antitumorha
tású Zitostopit. Az utóbbi időben különösen meg
élénkült eredeti lrntatásaüik egy sor továbbvizs
gálatra érdemes vegyületet erdrnényeztek, me
lyek a bevezetés különböző. fázisait (preklinikai, 
klinikai) járva készülnek a forgalmi bevezetésre. 

Az ALKALOIDA az egyik legeredetibb és leg
nagyszerűbb találmánynak köszönheti megala
kulását. A gyár alapítója Kaday János gyógysze
rész, eljárást dolgozott ki ópium-alkaloidok száruk 
mákgumóból történő előállítására. A technológiát, 
mely külföldön is széleskörűen elterjedt, ma is al
kalmazzák. A gyár lényegesen bővítette termelé
sét a budapesti gyáraktól átvett szulfonamidok, 
barbiturátok, a chloroquine és több nagyvolume
nű intermedier gyártásának bevezetésésével. "' 

Az alapanyagok gyártása mellett ma már jelen
tős a gyógyszerspecialitásokat gyártó részlege is. 
Ezek közül kiemelhető a Gyógyszerkutató Intézet
tel közösen kifejlesztett preparátuma, a TisasenR 
mely izolált szennaglikozidokat tartalmaz. Fontos 
nemszteroid gyulladásgátlók a proquazone és 
naproxen. 

A vállalat termelésének mintegy fele, a főként 
li~ei:,cmegál~ap?dások alapján gyártott, növény
vedoszerek erteke. 

A BIOGAL termelése 1952-ben indult, különböző 
penicillin-származék alapanyagának gyártásával. 
Termelésüket fokozatosan bővítették a Gyógyszer
kutató Intézet antibiotikum eljárásával, így az 
oxytetraciklin, a neomycin és tobramycin készít
ményekkel, továbbá különböző ipari enzimek elő
állításával, szintetikus termékkel, ragtapasz gyár
tásával, biokoznietikumokkal. 

A korábban csak alapanyagtermelő vállalat ma 
hatalmas és korszerű gyógyszerspecialitást termelő 
üzemekkel és jelentős saját kutatófejlesztő apa
rátussal rendelkezik. 

A Biogal 1982-ben a svájci Zima céggel közös 
vállalatot alapított a Catergenit nevű májvédőszer 
előállítására. A REANAL 1953-ban alakult, a 
1923-ban alapított egykori Bayer filiáléból, amikor 
ebben a Neosolvarsan kivételével megszüntették 
a gyógyszergyártást. Rövid időn belül, a kínai ex
port leállása után, a Neosolvarsan gyártását is be
szüntették. Ma a vállalat széles választékban ál
lít elő vegyszereket, analitikai és kutatási célokra. 

A magyar gyógyszeripar edil_ig említett vállalati 
az Ipari Minisztérium irányítása alatt működnek. 

Az 1912-ben alapított PHYLAXIA a Mezőgaz
dasái és .Élelmezési Minisztérium felügyelete alatt 
áll. Termékei kizárólag állatgyógyászati és állat
tenyésztési célokat· szolgálnak. A klasszikus pro
filt az ötvenes évek közepén antibiotikum fennen
tációval egészítette ki. A vállalat a saját fejleszté
séhez szükséges kutatásokat és fejlesztéseket is 
elvégzi. , „ , 

A HUMAN OLTOANYAGTERMELO ES KU
TATÓITÉZET IH54-ben vált függetlenné a Phy
laxiától. Az Intézetet az Egészségügyi Miniszté
rium felügyeli. :Feladata vakcinák, terápiás és diag
nosztikai szérumok, vérkészítmények, infúziós 
oldatok,valamint modern immunológiai és immun
kémiai diagnosztikumok ~kikísérletezése és _előállí
tása. 

1973-tól az Intézet vakcina részlege a WHO 
Reference Laboratory for Bacterial Vaccines lett. 

A semmiből világszerte ismert vállalatokat fej
leszteni nem mindennapi teljesítmény. Mégis a ma 
is tevékenyen működő vállalatok legkiemelkedőbb 
teljesítményeiket az 1948-as államosítások után 
érték el. 'E fejlődésnek fontos jellemzője az ezen 
idő alatt több mint 200-szorosára növekedett 
termelesi érték. Bár a belföldi és különböző ex
portpiacon eladási értékének! átszámítása az is
mert okokból nem ad teljesen pontos értéket, mint
egy 1,5-2,0 milliárd dollárra tehető. 

További jellemző adatok szerint a magyar gyógy
szeripar a belföldi szükséglet 85-90 %-át fedezi 
gyógyszertermelésének 7 0 %-át exportálja. Ezzel 
a teljesítményével az egy lakosra jutó termelés 
tekintetében az ötödik, az egy lakosra eső gyógy
szerexportban a második az egész világon. 

Elfogultság nélkül megállapítható, hogy egy 
kicsiny ország részéről az ilyen teljesítmények 
legalábbis figyelemre méltónak minősíthetők. En
nek magyarázatát keresve, három tényezőt szük-
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séges megemlítenünk. Mindenek előtt azt a korai 
felismerést, mely szerint ebben az iparágban a ku
tatás-fejlesztés a fejlődés legfontosabb és elenged
hetetlen tényezője. Ezen álláspont ereje napjainkig 
nem csökkent. 

Az eredményesség egy másik fontos hajtóereje 
az export. Ez kényszerítette ki - már e század 
első évtizedeiben a szigorú ellenőrzést gyáron be
lül és országosan, központilag. Nem kevésbé fontos 
körülmény az iparág nagy szellemi munkaigényes
sége, valamint alacsony nyersanyag- és szerény 
energiaszükséglete. Ezen sajátosságai folytán a leg
speciálisabb magyar iparágak között az első helyre 
tehetjük. 

A vállalatok nagyon vázlatos bemutatásából 
már világossá vált, hogy azok a termelés növekedé
sét meghaladó mértékben növelték kutató-fejlesztő 
kapicitásukat. Korszerű kutatólaboratóriumok
kal és fejlesztő részlegekkel rendelkezve, képesek 
a legnehezebb kutatási feladatokat is önállóan, 
vagy csekély külső segítségítséggel megoldani. 
Tradicionális az a gyakorlat hogy a gyártó üzemek 
jól felszerelt laboratóriumaiban állandó és eredmé
nyes fejlesztés folyik. A kutatási tevékenység ma
gában foglalja mind a hatóanyag,mind a biológiai 
és a galenusi kutatásokat, t~rmészetesen egyetlen 
fázisban sem nélkülözve a szükséges technológiai 
fejlesztók közreműködését. A vállalatoknak, ame
lyek a Magyar Gyógyszeripari Egyesülés keretében 
koordináltan együttműködnek, két közös kutató
intézete: a Gyógyszerkutató Intézet és a Gyógy
növénykutató Intézet, valamint egy közös fejlesz
t{) vállalata is van (Szerves Vegyipari FejleszW 
Vállalat). 

EbMl a szervezeti megoldásból és a kés6bhi 
megállapításokból kitűnik, hogy a kutatás-fej
Im;ztés a vállalatok igényeinek megfeleWen folyik. 

A ma kereken 800 föt foglalkoztató GYÓGY-
1SZl~RKUTATÓ INTÉZETET 1950-ben alapítot
ták. Feladata az elmúlt évtizedek során változott. 
Alapítása els6 éveiben a nélkülözhetetlen fontos 
készítmények eljárásainak kidolgozásával fog
blkozott. Az 50-es évek közepété51 fokozatosan 
növelte eredeti kutatásainak arányát és ma ez 
képezi tevékenységének több mint 80%-át: Az 
alábbiakban csupán azokat a kiemelt termékeket 
érintem, melyekr<Sl a vállalatok ismertetésénél 
nem szóltam. 

Eljárásokat dolgoztak ki az A, B{;. B12 és a C-vi
tamin előállítására és részt vettek a B1-vitamin 
szintézisének fejlesztésében. Fontos szerepet ját
szott a hazai fermentációsipar,elsősorban a sztrep
tomycin, oxytetraciklin, neomycin, a nistatin, 
valamint három aminoglykozid, a gentamicin és a 
tohran1icin gyártásának 1negvalósításában. Több 
új antibiotikumot izoláltak. Egyik legsikeresebb 
tevékenységük a kloramfenikol szabadalmakkal 
védett technológiájának kifejlesztése. Eredeti fél
szintetikus antibiotikum kutatásaik kiemelkedő 
eredménye a pirazocillin nevű 6-aminopenicil
lánsa v-származék. Az Intézet a tu berkolózis gyógyí
tásában nélkülözhetetlen készítmények sorának 
gyártási eljárását dolgozta ki és segíte~tt azok gyári 
megvalósításában. Felismerve a kemoterápiás ha-

tású diamino-primidinek nagy gyógyászati jelen
tőségét, független eljárást adtak át az EGYT-nek. 

A KGY az Intézet kezdeményező és alapozó mun
kája nyomán építette ki - és állít elő nemi hormo
nokat, kortikoszteroidokat, anabolikumokat és 
antikoncipienseket. 

Az oxitocin eljárásukkal ők alapozták meg a ha
zai peptid-ipart. Újabb kiemelkedő eredményük 
egy eredeti, a preklinikai fázison sikerrel túljutott, 
antikoaguláns tripeptid-aldehidjük. 

Az 1950-es évek közepén cukorszármazékokkal 
indult meg az eredeti daganatellenes vegyületek 
kutatása. Ennek eredményeként eddig négy ve
gyület került forgalomba. Most újabb három vár 
klinikai kipróbálásra. 

Az EGYT széles spektrumú, a központi ideg
rendszerre ható gyártmányskáláját az Intézet 
alapozta meg mind reprodukciós, mind eredeti 
készítményeivel. A szív- és érrendszerre ható ve
gyületek sokrétű kutatásaiból csak a KGY által 
forgalomba hozott kiugró hatású Tobanumot eme
lem ki. Az utóbbi évek munkáját fémjelzi a pre
klinikai és klinikai vizsgálaton lév6 szépszámú ve
gyület. 

Tevékenységük súlyát az jelzi elsősorban, hogy 
a magyar gyógyszertermelés 30--40 %-a az Intézet 
által kidolgozott eljárásokon nyugszik. Az Intézet 
az ország legnagyobb kutatóhelye, amely eredeti 
kutatásokkal foglalkozik és képes a gondolat fel
vetését61 a vegyületek klinikára bocsájtásáig-ki
vételes esetekté5l eltekintve - minden kémiai, 
analitikai és széles spektrumú biológiai vizsgálatot 
elvégezni.Preklinikai egységei saját vegyületek, 
vizsgálatán túl, ki tudják elégíteni az ország egyéb 
kutatóhelyeinek ilyen irányú kutatási igényeit is. 
Jellemz6 továbbá, hogy eljárásait üzemi méretű 
kidolgozás után adja át a vállal~tolmaJ.L , 

Az HH5-ben alapított GYOGYNOVENYKU
TATÓ INTÉZET színes tevékenységskálája egya
ránt magába foglalja az alap-, alkalmazott és tech
nológiai kutatásokat. Ezeknek évtizedek óta leg
jelent6sebb területei a morfin- és anyarozs-alka
loidok, valamint a digitálisz glikozidokat tartalma
zó gyógynövények nemesítése, agrotechnikájának 
kidolgozása és az utóbbiak üzemi bevezetése. Az , 
Intézet koordinálja az egyetemi és akadémiai in
tézetekben folyó azon gyógynövénykutatásokat, 
amelyeket egy országos program keretében művel
nek. Bizonyos esetekben hatósági miné5ségellenőrz6 
szerepet tölt be. 

A Szerves Vegyipari Fejlesztő Vállalat jog
elődjét 1949-ben alapították. Változatos tevékeny
ségét nem részletezhetem, de kiemelem fontos sze
repét a gyógyszeripari technológiák fejlesztésében, 
új eljárások üzemesítésében. 

Az országban hosszú múltra tekint vissza az 
iparon kívüli, a különböz6 (orvosi, műszaki, ter
mészettudományi) egyetemeken és akadémiai in
tézetekben folyó kutatás. A magyar gyógyszerku
tatás első fontos kutatási eredményei is egyetemi 
intézetek tevékenységéhez fűződnek, így: a kalo
mel diuretikus hatásának felismerése és kombiná
lása ópiummal, a klórbutanol anesztetikus hatásá
nak és nem utolsó sorban a ma is használatos fenol-
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f talein hashajtó hatásának a felfedezése. Az ezeken 
a kutatóhelyeken gyógyszerkutatással foglalkozók 
száma több százra tehető, akik a legtöbb esetekben 
többé vagy kevésbé szorosan együttműködnek az 
ipari kutatókkal. Bár fő tevékenységüket valami
lyen alapkutatás (új törvényszerűségek feltárására) 
határozza meg, rendszeresen és sokoldalúan közre
működnek az egyes vegyületek gyógyszerréfejlesz
tésének a folyamatában. A Magyar Tudományos 
Akadémia legnagyobb-a gyógyszerkutatásban ér
dekelt --intézetei: a Szegedi Biológiai Központ, a 
Kisérleti Orvostudományi Kutatóintézet Gy'ógy
szerkutatási Osztálya (több eredeti gyógyszer ki
fejlesztője, az utóbbi időkben új antikonvulziv és 
antidepresszáns izokinolinokat fedeztek fel), a 
Központi Kémiai Kutatóintézet több részlege. 

Végül meg kell említenem, hogy az új gyógysze
rek bevezetésében megkülönböztetett szerepet ját-

szanak a kliniko-farmakológiai hálózat klinikai és 
kórházi egységei is. Ezek tevékenységét az Orszá.
gos Gyógyszerészeti Intézet koordinálja. 

Az országos gyógyszerkutatási-fejlesztési poten
ciáljának jellemző adata, hogy az e területen fog
lalkoztatottak összlétszáma meghaladja a 30DO-et 
és a létszám kb. 1/3-a diplomás. 

Ezen ismertető kötött terjedelme miatt - saj
nálatosan - még érintőlegesen sem ismertethettem 
fontos elvi kutatási eredményeinket és a széles körű 
nemzetközi kutatási kapcsolatainkat, pedig ezek 
is érdekes fejezetei gyógyszerkutatási tevékeny
ségünknek. 

A nagyszerű múlt és jelen realitásai igazolják 
törekvéseinket és céljainkat, melyek szerint a ma
gyar gyógyszerkutatás a jövőben is újabb és újabb 
jelentős eredményekkel járuljon hozzá a világban 
még megoldásra váró egészségügyi problémákhoz. 

(Gyógyszerkutató Intézet, Bri_tdapest, Pf. 82. 1325) 

A magyar gyógyszerkülkereskedelem 
DH. EHDE I TTBOH 

A gyógyszerkülkereskedelmi tevékenységet Ma
gyarországon a Medimpex Gyógyszerkülkereske
delmi Közös Vállalat végzi. A mai formában mű
ködő vállalat 1983. január l-én kezdte meg műkö
dését, de elődje 1949-ben alakult meg. A 35 évvel 
ezelőtti vállalkozás megfelelő körültekintéssel, gon
dos munkával fokozatosan fejlődött nemzetközileg 
elismert nagyvállalattá. Az alapítólevél meghatá
rozta a feladatokat, de azt a felelősséget és szakmai 
szeretetet nem pótolhatta, amit annak a lelkes cso
portnak kellett végeznie, mely a vállalat tevékeny
ségét beindította és továbbfejlesztette. Különböző 
statisztikai adatok szerint a magyar gyógyszeripar 
1,5-2%-alveszrésztavilággyógyszeripari termelé
sében. A gyógyszertermelő országok között világ
viszonylatban 11-12. helyen áll, és kedvezőbb a 
helyzet, ha az egy főre jutó export értéket tekint
jük összehasonlítási alapnak. 

Megalakulásától kezdve a vállalat és a külkeres
kedelmi tevékenység jelentős fejlődési szakaszon 
ment keresztül. Az első időszakban, amikor a 
gyógyszeripar még alig tudta pótolni a II. világ
háború okozta veszteségeket, és a termelés alig 
érte el az 1938. évi szintet, akkor a külkereskedelmi 
tevékenység központosításával sikerült mindazo
kat az előnyöket biztosítani, amelyeket a pénzü-

gyileg erős nagyvállalatok élvezhettek. A lassan 
meginduló gyógyszer-export tevékenység ·az 1950-
es évektől folymatosan emelkedett, elsősorban a 
korszerű gyógyszerkutatás, a gyógyszeripar di
namikus fejlesztése, és a Medimpex vállalat piaci 
tevékenysége eredményeképpen. 

Ez a piaci tevékenység alapozta meg a későbbi 
széles körű kereskedelmi, tudományos és képvise
leti hálózat kiépítését, amely ma a gyógyszerkül
kereskedelmi tevékenység alapját képezi. 

A következő jelentős időszak a gyógyszerkül
kereskedelem életében, hogy 1968. január l-től 
közös érdekeltségen alapuló társasági szerződés 
keretében végezte tevékenységét. E társasági szer
ződés keretén belül, mely folyamatosan fejlődött, 
a gyógyszergyárak és a külkereskedelmi vállalat 
összehangoltan alakította ki a vállalatonkénti ex
port árudzerkezetet és ugyancsak összehangoltan 
bonyolította le a gyógyszeripar bizonyos import 
beszerzéseit. 

Közösen készültek a rövid-, közép-, és hosz
szúlejáratú tervek a fejlesztés, a termelés és érté
kesítés vonatkozásban. Együttesen kialakított 
elhatározások és módszerek alapján valósult meg 
a tudományos-propaganda munka, a szakmai ki
állítások és rendezvények programja. Bizonyos 


