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9. SZÁM 

A magyarországi gyógyszerészet rövid története 
DR. KEMPLE.R KURT 

A kezdetek. 

A mai gyógyszertárak 6sei Magyarországon is a · 
gyógyítással foglalkozó szerzetesrendek kolostomi
ban mííködtek. Az e]s{) írásos okmány, mely a, 
gyógyszerészi működést szabályozzá, az 1244-Wl 
1421-ig vezetett Budai Törvénykönyv. Ennek 102. 
pontja a régebbi gyakorlatra utalva írta eW, hogy 
a gyógyszerészek csak azt árusítják, „amj már reg
Wl fogva a patikákba való". Itt találhat() meg az 
állandó szolgálat kötelezettsége is : , ,a betegek testi 
szükségletére kívánatos gyógyszereket ... minden 
időben ki kell szolgáltatniok nappal és éjjel" [l]. 

Az első név szerint megemlített orvos-gyógysze
rész a budai Petrus „physicus et apothecarius 
J3udensis" volt 1303-ból [2]. A szabad királyi váro
sok fokozatosan felállítottak néhány nyilvánoR 
gyógyszertárat és maguk szabályozták annak mű
ködését. A XVI. században már országos érvényíí 
ilyen rendelkezés is megjelent: az 1552-ben kü1dott 
Ordo P.olitiae viszonylag részletesen eWírta a 
gyógyszertárak évenkénti vizsgálatát. Az 1644. évi 
Lex sanitaria Ferdinandria kodifikálta önálló egész
ségügyi szakmaként a gyógyszerészetet azzal, 
hogy - többek között - megtiltotta az orvosi és 
a gyógyszerészi hivatás egyidejű gyakorlását, 
részletekbe menően szabályozta a gyógyszerészj 
működést. Az 1678. évi Lex sanitaria Leopoldina 
kiemelte a gyógyszerészek felelősségét. E törvé
nyek a Habsburgok bfrodalmának egészére érvé
nyesek voltak; azokat Magyarországnak az akkor 
a Habsburgok uralma alatt álló területén is ki
hirdették; a magyar országgyűlés azonban nem 
minden esetben szentesítette azt. 

Hasonló a helyzet a korabeli gyógyszerkönyvek 
kötelező érvényét illetően. A Dispensatorium 
Viennense megjelenéséig (1729) az osztrák biroda
lom más tartományaiban is az egyes német váro
sokban, kü1dott diszpenzatóriumok valamelyikét 
alkalmazták. fgy az 1546 óta kiadott [Nürnbergi 
Dispensatoriumot, t1z 1564 óta kiadott Augsburgi 
Dispensatorjumot és az 1565 óta kiadott Kölni 
Dispensatoriumot használták. Az Augslmrgi Dis
pensatorium 161:~. évi kiadását a Lex sanitaria 
Berdinandia 13. pontja osztrák területen hivata-
1o88á is tette [3]. 

Az egészségügy, így a gyógyszerészet is szakmai 
főhatóságot kapott az 1723-ban ,ala1rnlt Magyar 
Királyi Helytartótanáeson belül. Igy 1727-ben ki
adtak egy királyi rendelkezést arról, hogy~ megyei 
f6orvosoknak le kell vizsgáztatniok a gyógyszeré
szeket, majd évről-évre meg kellett győződniük 
arról, hogy mlíködésük megfelelő-e. Erről a Hely
t11rtótanáesnak jelentést kellett tenniök [4]. 

.Ekkoriban még kevés gyógyszertárunk volt: 
1747-ben a Mária Terézia által elrendelt összeírás 
mindössze 48-at vett számba [5]. Ennek oka többek 
között a hazai egyetemi orvos- és gyógyszerész
képzés hiánya volt. 

Önálló egyetemi gyógyszerészképzés 

Az 1635-ben Pázmány Péter által alapított nagy
szombati [6] egyetem csak a XVIII. század utolsó 
harmadában egészült ki orvoskarral. Az erre vonat
kozó utasítást 1769. november 7-én adta ki Mária 
Terézia [7]. Az orvoskar 1770-ben kezdte meg a 
működését, kezdettől fogva elégtele:n körülmények 
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között. Itt történt a gyógyszerészek képzése is. 
Winterl Jakab József (1732-1809) személyében 
a kémia és a botanika kiváló tanára, kezdettől fog
va elismert kutatója oktatta - haláláig- a gyógy
szerészeket is; nevéhez fűződik a botanikus kert 
létesítése. Halála után a tanszék kettévált [8]. 

Egyidejűleg elrendelték, hogy a már működő 
gyógyszerés~ek is kötelesek az egyetemen újabb 
vizsgát tenni; a gyógyszerésszé való képesítés jogát 
pedig már ezt megelőzően elvették a megyei főor
vosoktól [9]. Ezt a vizsgázási kötelezettséget 1786-
ban a Helytartótanács megismételte; az idősebbek 
közül azonban többen felmentést kaptak a vizsga 
alól. 

A neves hazai gyógyszerész-történész Ernyey 
József összesített adatai szerint [10] a nagyszomba
ti egyetemre 1771-ben vettek fel először két gyógy
szerész-hallgaMt, majd 1777-ig további harmincat. 
Ezzel kezdett a gyakorlatban is megvalósulni az 
egészségügy felvilágosult szeJlemben való rendez.é
séről szóló Generale N ormativum in Re Sanitatis, 
mely a képzés mellett a gyógyszerek eltartását, ké
szítését, sőt az orvosi kézigyógyszertárak működé
sét is szabályozta; továbbá előírta a gyógyszerészi 
eskü szövegét [11]. 

A N agyszombatróJ Budára, majd Pestre áthe
lyezett egyetemen többszörösére emelkedett a 
gyógyszerész-ha11gatók száma. Igaz, hogy az egye
temi oktatás körülményei nem sokat javultak ak
kor, amikor 1777-ben Budára telepítették át, de a 
létszám növekedése szempontjából a centrális el
helyezés kedvez6 volt. Az elhelyezés körülményei 
romlottak 1784-ben, amikor II. József utasítására 
Budáról Pestre telepítették át hazánk egyetlen 
egyetemét. Ennek ellenére valóban jelenWs válto
zás alig történt; erre közel egy évszázadon át 1867-
ig ke1Iett várni, amikor is Magyarország a Habsburg 
birodalmon belül viszonylagos önál1óságra jutott. 
A siralmas állapotok az osztrák szaksajtóban is 
hangot kaptak: a Wiener Medjzinische Wochen
schrift 1856-ban így írt: „eine Universitatstadt 
zweiten Ranges, eine Hochschule in partibus" [12]. 

A meginduló fejlesztés során e1s6nek Than Ká
roly Kémiai Intézete készült el: 1872-ben nyílt 
meg. Itt oktatták kémiára - a bölcsészkaron - ' 
az orvos- és gyógyszerész-hallgatókat is. Az akkor 
világszínvonalú intézmény [13] ma is a kémiai ok
tatást szolgálja. 

Ezzel azonban hosszú időre kj is merűlt a gyógy
szerészképzés intézményeire fordított állami beru
házás. A XIX. század utolsó negyedében sorra 
épültek az új, akkor igen korszerű jntéietek és kli
nikák; a gyógyszerészek képzését szolgáló önálló 
tanszékre azonban nem jutott pénz. A nagyobb 
képzettságre törekv6 gyógyszerészek egy része ta
lán ezért is külföldi egyetemeken tanult. 

Az Egyetemi Gyógyszertár létesítésének gondo
J ata például már 1813-ban felmerült, de sem ekkor, 
sem az 1843. évi javaslat alkalmával nem valósult 
meg [14]. A_gyógyszerészek beadványa alapján az 
orvoskar 1897-ben újból javaslatba hozta az Egye
temi Gyógyszertár felállítását [15]. A kultuszmi
niszter azonban mindaddig elodázta a felállítás 
engedélyezését, amíg ez jele:q_tősebb beruházás 
délkül - más helyíségek felszabadu!ásával -
1907-ben megvalósíthatóvá nem vált. Igy fordul
hatott elő, az hogy a Kolozsvárott működő egye
tem - mely csak 1872-ben alakult - három évvel 
korábban rendelkezett Egyetemi Gyógyszertár
ral [16]. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a magyar egyete
mek orvosi és gyógyszerészi diplomái csak átme
netileg - II. József liberális uralkodása idején -
jogosítottak a Habsburg birodalom örökös tarto
mányaiban való praxisra. Ezt a megkülönbözte
tést 1860. november 30-án megszüntették ugyan, 
de négy évfazeddel kés6bb - a megélhetési viszo
nyok romlásával - 1899. január 1-i hatállyal a 
93.289/1898 BM sz. rendelet kölcsönösen vtssza
ál1ította a nosztrifikálás kötelezettségét [17]. 

Az egyetemi gyógyszerészképzés beveztése után 
is dominált a gyakorlati - gyógyszertári - kép
zés; csak 1H40-ben vezették be~ 8 féléves egyetemi 
oktatást. Ez akkor két éves kötelez() gyógyszer
tári gylrnrlatta1 egészült ki. A praxis-centrilnrn 
szemlélet csak 1949„ben változott. l\-finderr61 jó 
áttekintést adhatunk a prof. Végh Antal által 
összeállított adatok alapján ( 1. tábl.). 

Gyógyszerkönyvek 

Általánosan elfogadott megá1lapítás, ho9y egy
egy ország gyógyszerészeti kultúráját gyogyszer 
könyvei jól tükrözik. Hazánkban azonban még az 
egyetemi gyógyszerészképzés bevezetését követé) 
első száz év során is az osztrák gyógyszerkönyvek 
voltakérvényben. Csak az 1867. évi kiegyezést kö
vetéSen került sor - 1871-ben - az első magyar 

l. táblázat 
A magyar gyógyszerészképzés változásai 1771-től 

Időszak 

1771-1850 
1851-1891 
1892-1913 
1914-1939 
1940-1948 
1949-

Képzési 
idő 

7 év 
8 év 
7 év 
7 év 
6 év 

44
/ 2 év 

Képzési 
időből 

egyetemi 
oktatás 
oktatás 

l év 
2 év 
2 év 
2 év 
4 év 
4 év 

Képzési Kötelező 
időből tantár-

gyógyszer- gyak száma 
tári 

gyakorlat 

6 év 4 
6 év 4 
5 év 9 
5 év 11 
2 év 24 

4/2 év 27 

Kötelező vizsgák 

szig. koll. 

4 
4 
8 
8 

14 
16 

7 
24 

száma 

össz. 

4 
4 
8 
8 

21 
40 

Nyári Állarn-
gyógyszer- (záró) 
tári gyak. vizsga 
időtart. tantárgyai-

nak száma 

8 hét 2 

Forrás: Végh A.: magyar gyógyszerészképzés. In: Magyar Gyógyszerészet 196 7. Medicina, Bpest, 1968. p. 50. 
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gyógyszerkönyv kiadására, pedig a He1y~artóta
nács már 1832-ben elrendelte azt a pesti orvosi kar
nál, majd - a IV. osztrák gyógyszerkönyv meg
jelenésekor - 1835-ben meg js sürgette. Az orvos
kar azonban csak 1848-ban nevezett ki választ
mányt erre a feladatra [18]. Az 1848/49. évi magyar 
szabadságharc bukása miatt az első felelős ma
gyar minisztéhumna~ az önálló gyógyszerköpyvre 
rányuló törekvése nem valósulhatott meg. Igy az 
abszolutizmus ,idején az 1855. évi V. osztrák 
gyógyszerkönyv vált hivatalossá hazánkban. 

A kiegyezést követő évben, 1868-ban létrejött az 
Országos Közegészségi Tanács. E testület alapsza
bályának 4. szakaszában sürgős feladatként szere
pelt a magyar gyógyszerkönyv megalkotása. PoH
tikai szempontból ugyanis elképzelhetetlen volt, 
hogy az 1869. évi VI. osztrák gyógyszerkönyvet 
tegyék hivatalossá viszonylagos függetlenségét 
a]jghogy elnyert hazánkban. Ebben a kényszer
helyzetben azután szokatlan gyorsasággal oldó
dott meg a többször elodázott feladat: a Than Ká
roly elnökletével kinevezett szerkesztőbizottság 

két év alatt megalkotta az 510 cikkelyből á11ó mű
vet. Than, a gyógyszerészből l~tt kémikus-profesz
szor szemlélete érvényesült abban, hogy kémiai 
illetve gyógyszerellenőrzésj szempontból megjele
nésekor ez volt a Monarchia legkorszerűbb gyógy
szerkönyve [19]. 

Az első kiadást 1888-ban a második, 1910-ben a 
harmadik, 1934-ben a negyedik, 1954-ben az ötö
dik, 1967-ben a hatodik követte; időközben több 
Addendum is megjelent. A jelenleg (1968 óta) ér
vényben lévő hatodik kiadást a készülő hetedik né
hány éven belül fogja felvá1tani. 

A magyar gyógyszerkönyvek sorában az ötödik 
kiadás merőben újszerű frányzatot vezetett be. 
Schulek Elemér (1893-1964) akadémikus, mint a 
szerkesztőbizottság elnöke feUsmerte, hogy a mo
dern gyógyszerkönyv immár ná]unk sem csak a 
gyógyszertárak számára kel1 készüljön, hanem an
nak az egész gyógyszerellátás szabványává kell 
válnia. Ezt a szemléletet fejlesztette tovább Végh 
Antal professzor, aki Schulek ha1ála után a VI. 
illetve a készülő VII. kiadás szerkesztő bizottságá
nak elnöke lett. 

A gyógyszerészet fejlődésének meggyorsulása 

A magyarországi gyógyszertárak száma az önálló 
képzés megvalósulása után is - eleinte - csak las
san szaporodott: 1821-ben 254 működött [20]. Lé
tesítésük az általános gazdasági fejlődéssel párhu
zamosan, a XIX. század második felében gyorsult 
meg. A századfordulón már kereken 1500 közfor
galmú gyógyszertárunk volt [21]. Itt kell megje
gyeznünk, hogy a későbbiekben nem a történelmi 
l\fagyarország, hanem hazánk mai területére vonat
ozó számadatokat ismertetek. Ezt mutatja be a 
„Közforgalmú gyógyszertárak számának alakulá
sa hazánk mai területén" c. II. táblázat. 

A magyar gyógyszerészet önállósodása, az oszt-' 
rák alapoktól való elválása természetesen nem egy
szerre, hanem fokozatosan valósult meg. Elősegí
tette ezt a folyamatot a magyar nyelvű egyetemi 
oktatás általános bevezetése (1860); majd az első 

11. táblázat 

A közforgalmú gyógyszertá~ak szániának alakulása 
hazánk mai területén 

1747 
1800 
1810 
1850 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1938 
1950 
1966 
1970 
1980 
1982 

Forrás: 174 7 

1801-1966 

1972 

1980--82 

26 
80 
99 

242 
323 
395 
531 
690 
843 
970 

" 1280 
1395 
1429 
1408 
1406 
1444 
1457 

Dörnyei S.: kéziratos adat
gyűjtés 
T' idovszky K. : A gyógyszer
ellátó hálózat fejlesztése. 
In: Magyar Gyógyszerészet 
1967. B. pest.~ Medicii!t:J 
1968. p. 98. es: T' arsa(fh Z.: 
Gyógyszeré'Szek zsebnap
tára .1938., Bpest. p. 
215-227. 
Egészségügyi Minisztérium 
statisztikai tájékoztatója 
Népegészségügy 64, 198:~, 
p. 193-260 (a kisegítő 
gyógyszertárakkal együtt) 

magyar nyelvű - fenn is maradó - szakfo1yóirat: 
a Gyógyszerészi Hetilap megindulása 1862-ben 
[22]. 1848-ban Gyógyszerészi Hírlap címen már 
történt erre kísérlet, de ez a lap néhány szám után 
megszűnt. A Hetilap Bchédy Bándor szerkesztésé
ben számos kari kérdésben vállalta az élharcos 
szerepét, megszűntette az országban szétszórtan 
működő gyógyszertárak addigi elszigeteltségét. 
Célkitűzésejnek egyik legfontosabbika az volt, 
hogy egy országos egyesületbe tömörítse az ország 
valamennyi gyógyszerészét. Bár tény,- hogy pl. a 
fővárosi gyógyszerészek testülete országos fel~da
tokat is magára vállalt, amikor felterjesztéssel for
dult a szakma egésze érdekében az illetékes mi
niszterekhez, [23] azonban egy országos egyesület 
súlyától nagyobb eredmény volt várható. 

1867-ben a fővárosi testület folyamodványára a 
belügyminiszter engedélyezte egy országos érte
kezlet összehívását: ez volt az első országos szak
mai megmozdulás hazánkban. Több éves előkészí
tés dtán végre 1872. május 6-án alakult meg az or
szágos egylet [24]. Az öná1lósulást elősegítő 1867. 
évi politikai kiegyezésről, az ezt követően megszer
vezett Országos Közegészségi Tanácsról már szól -
tunk. Ugyancsak ott tettünk említést az első ma
gyar gyógyszerkönyv 1871. évi megjelenéséről és 
1872. évi életbe léptetéséről. E tényezők között 
azonban külön említést érdemel az 1876. évi XIV. 
törvénycikk, a közegészségügyi törvény [25]. 

Európa ezen egyik leghaladóbb közegészségügyi 
törvénye a közegészségügy vezetését állami fel
adattá tette. Rendezte a gyógysz~rtárak felállítá
sának, kezelésének, eJlenőrzésének alapjait. Ki-
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mondta, hogy a gyógyszertárak közegészségügyi 
intézetek, így kivonta azokat az ipar- és kereske
del mi üzletek sorából. Megszüntette a korábbi, ún. 
reáljogú (örökölhető és szabadon átruházható, el
adható) gyógyszertári jogosítványok adományozá
sát, és bár a korábban szerzett ilyen jogokat fenn
tartotta, kizárólag személyhez és képesítéshez kö
tött új nyilvános gyógyszertárak felállítását enge
délyezte. Szabályozta a fiók-, a házi- és az orvosi 
kézigyógyszertárak ügyét is. A törvény a közgész
ségügyi viszonyok javítására számos jó előírást 
tartalmazott, azonban a kellő végrehajtás hiányá
ban gyökeres változást nem hozott; a lakosság sze
gény· vqlt, az adókból az egészségügyi infrastruk
túra megfelelő fedezete nem volt biztosítható. 

A gyógyszertárak számának növekedése új 
problémákat hozott: a régi patriarchális viszonyok 
felbomlottak; az alkalmazotti sors - éppen a kon
cessziós rendszer mjatt - egy:re kevesebb önálló
sodási kilátással kecsegtetett .. Így a gyógyszerészet 
terén is mind fenyegetőbbé vált az öregkor, a be
tegs~g vagy munkaképtelenség réme, a szociális 
el1átatlanság [26]. Az alkalmazotti érdekképviseleti 
szervek kialakulását követően a helyzet éleződése 
oda vezetett, hogy a budapesti alkalmazott gyógy
szerészek 1914. június 6-án egy hétig tartó sztrájk
ba kezdtek [27]. Harcuk elbukásában - egyéb kö
rülmények mellett - sz.erepet játszott a világhá
ború kitörése is. 

Intézeti gyógyszertárak 
A mai értelemben vett intézeti gyógyszertárak 

hazánkban később alakultak, mint a közforgaJmú
ak. A legrégibb létesítmények közül a Hiókus kór
ház gyógyszertárát ke11 megemlíteni. A fővárosban 
az István közkórházban 1885-ben, a László /kór
házban 18H4-hen, a J"ános kórházban pedig 18B8-
ban állítottak feJ gyógyszertárat. E gyógyszertá
ntk azonban hosszú ideig nem tartoztak bele szer
vesen ~tz e11átott kórház kötelékébe, azokat a fé)
városi tuJajdonosok konzorciuma működtette. 
Csak IH21-·bep történt meg az integráJás. IH45-jg 
mindössze 18 kórházi gyógyszertár működött ha
zánkban; ez összefügg azzal, hogy e kérdést jog
szabály sem rendezte [28]. Számuk azóta megsok
szorozódott. 

Gyóyyszerészetitnk a két világ háború között 
Az I. világháború után, a Tanácsköztársaság idő
szakában szocializálták a gyógyszertárakat, az 
ipart és a gyógyárú kereskedelmet. Megvalósult a 
gyógyszerészek régi óh~1 ja: a gyógyszertárak elle
nőrzését erre alkalmas gyógyszerészekre bízták 
[29]. .Ennek tényleges megvalósítására azonban a 
Tanácsköztársaság bukása után még két évtizedet 
kelJett várni. 

Az 1927-ben megalakult Országos Kfü~egészség
ügyi Intézetben 1 U36-ban külön alcsoport alakult 
a kémiai osztályon belül a gyógyszertárak hely
színi ellenőrzésére. Tagjai kezdetben a tjsztiorvosok 
mellett, 1940-től pedig az 1940: VI. tc. alapján ön
állóan is végezték a szakellenőrzést. E gyógyszeré
szeket, akiknek doktori fokozattal keJiett bírniok, 

1 B44-tő1 gyógyszerügyi felügyelőkké nevezték ki 
[30]. Létszámuk azonban elégtelen vol. 

Az OKI kémiai osztálya először a gyógyszer
gyártó ipar hatósági ellenőrzését építette ki. 1933-
ban már csak szabályosan törzskönyvezett gyári 
gyógyszerkészítményt lehetett forgalomba hozni. 
Így a hatósági gyógyszerellenőrzés terén számos, 
nálunk fejlettebb országot előztünk meg [31]. 
A hatékony gyógyszerellenőrzés arra késztette a, 
gyártókat, hogy kiváló minőségű termékekkel lép
jenek a piacra. Egyes vállalatok - főleg az 1901-
ben alapított Rjchter Gedeon gyár és az 1910-ben 
alapított Chinoin - már korábban is jelentékeny 
exportot bonyolítottak le. A II. világháború után 
sikerült a piacok visszahódítása, illetőleg új export
piacok megszerzése. Az 1927-ben a Kabay János 
(1896-1936) által az ópium alkalojdok újszerű ki
nyerésénekszabadalmára alapított Alkaloida-gyár 
ugyancsak exportorientált volt. 

A II. világháború után helyre kellett állítani s 
súlyos károkat szenvedett egészségugyi hálózatot, 
ezen belül a gyógyszertárak épületeit, felszerelését, 
berendezését. A budapesti gyógyszertárak 67 %-a 
erősen megsérült, vidéken 11 n gyógyszertár neín 
műkö.dött. A mliködők gyógyszerkészletei kime
rültek [32]. 

A szocialista gyógyszerészet /elé 
A háború után a lerombolt egészségügyi hálóímt 
helyreállítására ismét életre hívták a Népjóléti 
Minisztériurnot, meJy 1950-től mint Egészségügyi 
Minisztérium folytatta mííködését. Ezzel,megszűnt 
a gyógyszertárak (és az egészségügy) felett a Bel
ügyminisztérium 1876 óta fennállt irányító jelJege.

1 A tulajdonos nélkül maradt, elhagyott gyógyszer
tárakat hatósági kezelésbe vették. Amikor IH48-
ban néhány tucat nagy gyógyszertárat álh1rnosí
tottak, ezeket a korábban ha}ósági kezelésbe vet
tekkel együtt egy .vá11a1atba (Allami Kezelésbe Vett 
Gyógyszertárak N. V.) szervezték. - 1 B48-ban 
államosították a gyógyszergyártó nagy.ipart, 1949-
ben a gyógyáru nagykereskedehnet, 1 H50-ben pe
dig valamennyi - addig magánkézben levő -
gyógyszertár állami kezelésbe került. Egyidejűleg 
a fövárm; és minden megye hálózatát önáJló vállala
t.i szervezetbe tömörítették. 

Hazánkban már rég elmúlt az az jd(), a.mikor a 
gyógyszerészi foglalkozás .és a gyógyszertár foga1-
m[t azonosult. Napjainkban a gyógyszerészet súly
pontja lassan, fokozatosan, de mind nagyobb mér
tékben áttevődik a gyógyszerrel kapcsolatos egész
ségügyi - ezen belül súlyozottan: informatív -
tevékenységre. Ezt legjobban az tükröú, hogy 12 
szakágazatból lehet szakgyógyszerészi vizsgát ten
ni. E munkaterületek jórésze már önáJlósult. Ha ki 
is léptek azonban a gyógyszertárak faJai közül, ab
ban megegyeznek, hogy közös bölcsőjük a gyógy
szertárakban ringott. 

IRODALO.M 

l. Linzbauer X. F. ·· Codex sanitario rnedicinals. Hun
gariae, Budae, 1852. Tom. I. p. 51. - 2. Baradlai
Bársony: A magyarországi gyógyszerészet története 
Budapest, J930. I. kt. p. 56. - 3. Rádóczy Gy.: Acta 



1984. szeptember G YóGYSZERÉSZET 

Pharm. Rung. közlés alatt. - 4. Linzbauer X. F.: 
idern, Torn. II. pp. 8~9. - 5. N ékárn L. ·· Régi rna.gyar 
patikák, Corvina Kiadó, Budapest, 1971. p. 32. -. 
mai nei~e: Trnava (CSSR). ·- 7. Linzbauer X. F.: idem. 
Tom. II. 508-511. pp. - 8. ,A budapesti Orvostudo
mányi Egyetem Jubileumi Evkönyve Bp. 1969. ~ 
9. Linzbauer X, F.: idem. Tom. II. 362-363. pp. -
lO. Err~yey J.: Magyar Gyógyszerésztudományi Tár
saság Ertesítője 19~{5.504-505 pp. - 11. Kenipler K.: 
Comm. Hist. Art. Med. 71-72, 191-196, (1974). -
12. Wiener nied. Wschr. 1856.141. - 13. Szabadváry F.: 
Than Károly. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. p. 
55. - 14. A Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszertárának Emlékkönyve Budapest, 1967. p. 9. 
- 15. Zboray-Zalai: Orvostörténeti Közlemények 51-
53, 215-222, 1969. - 16. Kempler K. ·· Acta Pharm. 
Hung. 5a, 260-266, 1982. - 17. Győry A .. : Az orvos
tudományi kar története Budapest, 19:36. p. 67 L -- 18. 

Végh A.: Gyógyszerészet 1972.83 p. -19. KernplerK.: 
Kandidátusi értekezés 1980. - 20. Osapiovics: Tudom. 
Gyűjt. 1822. II. köt. 79. - 21. Kernpier K.: Acta 
Pharm. Rung. 44, 267-282, (1974). - 22. Kempler K.: 
Gyógyszerészet16, 467-470, (1972). - 23 .. Kernpler K.: 
Orvosi Hetilap 114, 30315-6, (1973). - 24. Gyógy
szerészi Hetilap 1872. V. 12. - 25. Varga L.: Comm. 
Hist. Art. Med. 1962. Suppl. 1. - 26. Kernpler K.: 
Gyógyszertörténeti Diarium 3, 120-130, 1974. aug. -
27. Kernpler K.: Orvosi. Hetilap 115, 1658-1663, 
(1974). - 28. Vidovszky K . . · A gyógyszerellátó hálózat 
fejlesztése. ln: Magyar Gyógyszerészet 1967. Medicina, 
Bpest, 1968. p. 124. - 29. Kempler K . . · Orvosi Hetilap 
114, 1067____:__1070, (1973).~ ·- 30. Zboray B.: Gyógysze
résztörténeti Diárium 2, 17-21, 1973. ápr. - 31. 
Kempler K. :· Gyógyszerészet 26, 161-165, (1982). -
:32. Lázár .J.: Bevezetés. In: Magyar Gyógyszerészet 
Hl67. Medicina, 1968. p. 12. 

(Pest meyyei Tanács Gyógyszertári Központja, Budapest XIV., Uzsoki u. 36/a, 1145) 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet feladatai 
DR. BA YEH ISTVÁN 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelenlegi 
feladatkörének kialakulása egy félévszázados fejlő
dési folyamat eredménye. Az Intézet főfeladata a 
hatósági gyógyszerellenőrzés, melyet 1969-ig az 
Országos Közegészségügyi Intézet látott el. 

A hatósági gyógyszerellenőrzés Magyarországon 
több, mint félévszázados múltra tekinthet vissza. 
Az 1925-ben létesített Országos Közegészségügyi 
Intézet 1927-ben kezdte e] tevékenységét és ezzel 
egyidejűleg a gyógyszerek hatósági ellenőrzését. 
Schulek professzor vezetésével az Intézet munkatár
sai rendkívül rövid idő alatt dolgozták ki azon elve
ket és módszereket, melyek a gyógyszere1len(frzést 
megalapozták és ezzel párhuzamosan a gyakorlati 
gyógyszereJlenőrzést is megkezdték .. Ez a hatékony 
tudományos és gyakorlati szervező munka Jehe
Mvé tette, hogy Magyarország - világméretekben 
az elsők között - már 1933-ban bevezette a gyári 
gyógyszerkészítmények kötelező törzskönyvezését. 
1940-ben a gyógyszertárak vizsgálata js az Orszá
gos Közegészségügyi Intézet feladatává vált. 

Ezen közleménynek nem célja a magyar gyógy
Rzerellen6rzés történetének ismertetése, ezért cRak 
annak megemlítésére szorítkozunk, hogy a hatósá
gi gyógyszerellenfüzés és ezen belül elsődlegesen a 
gyógyszermin<'Sség biztosítása folyamatosan fejW
dött az Országos Közegészségügyi Intézetben 
Sehulek Elemér professzor, majd 1944-tt'.Sl 
kezdve Dr. Vastagh Gábor irányítása alatt és szer
vezte meg a gyógyszergyárak és a gyógyszerellátó 
hálózat államosítása (1948-1950) után a gyógy
szerellenőrzés új rendszerét, amely egészségesen 

ötvözte a tradíciókat a centrálisan szervezett 
gyógyszere16állítás és ellátás nyújtotta lehet6sé
gekkel (MEFO-rendszer, GYÓGYÉRT labor, 
gyógyszerész-szakfelügyelet). 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 1962-ben 
létesült a gyógyszerbevezetési folyamat prek1inikai 
és klinikai fázisainak szabályozására, engedélyezé
sére és ellen6rzésére, a gyógyszerismertetés irányí
tására, gyógyszerkönyvi feladatok és országos szak
intézeti feladatok ellátására. 

1969-ben egyesült az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet és az Országos Közegészségügyi Intézet 
Gyógyszerellenőrzési Ffösztálya és ezzel lehetővé 
vált a gyógyszer bevezetés, gyógyszerellenőrzés és 
törzskönyvezés egyes fázisainak egy intézeten be
lü 1i, egységes szervezése. 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelenlegi fő 
feladatait az egészségügyi miniszter 9/1982 számú 
rendelete a következő módon foglalja össze: 

, , 1. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a to
váb biakhan: Intézet) a gyógyszerellenőrzés egész
ségügyi hatósági szerve, a gyógyszerészet területén 
pedig az Egészségügyi Minisztéúum szervezési
módszertani, szakvéleményez{), tudományos kutató 
és továbbképz6 ü1tézete. 

Feladatkörébe tartozik: 
- Magyarországon gyógyszerként még nem al

kalmazott anyagok emberen történ() gyógyászati 
célú kipróbálásának engedélyezése,' 
~a gyógyszerek törzskönyvezése, 
- a gyógyszerbiztonsági követelmények ér

vényre juttatása és folyamatos fejlesztése, 


