
 

 

 

 

 

Tis=telt Profoss=or lÍr! 
Tisztelenel és sok szeretettel köszöntöm 
90. szuletésnapja alkalmabóL Más kor
szakban, dc lényegét illetően ugyanarra a 
megtisztelö, de nem könnya feladatra, a 
magyar humán gyógyszerhatóság vezeté
sére kaptam megbízást, amit Professzor 
ur több mint húsz éven át látott el. Mun
kám kereteit - a közben bekövetkezett 
szervezeti és személyi változások ellené
re is - máig meghatározza az a szervezeti modell és 
inté-Lményi kultura, melyet Professzor úr bölcs előrelá
tassal és szivós imézményszerve-Léssel megteremten. 
KösZÖnet érte intézelUnk valamennyi mai munlkatársa 
nevében! 

Számomra az is megadaton, hogy J 979·83 közott 
munkatársa lehettem, s igy személyesen is megismer
hettem Professzor urat. Eleganciilja, közvetlensége, 
udvariassága, odafigyelése a kollégáira, köztük .rám is, 
és nem utolsó sorban humorérzéke m inde n munkatar
sában mély nyomot hagyott, Professzor ur igazi, a ve
zetéstudomány terminológiája szerint ",eader" tipusu 
vezető volt. Koszonöm a még ma is aktív és a régi 
OGYI munkatársak nevében' 

Bayer profe.sszor ur már jóval az Országos Gyógy
szerészeti Intézet 1962-ben történt megalapítása előtt, 
1954-ben árvette az uj gyógyszerkönyv (Ph. Hg. V.) 
szerkesztő bizottsága titkári teendőinek ellátását, 
majd 1956-ban a gyógyszerkönyv cikkelyeinek és 
vizsga!ómódszereinek, valam ini a Formulae 
Normales elölrásainak kidolgozásához szokséges la
boratórium vezetését. Jó szervezőkészsége és jól va
lasztott munkatársak révén rövid idö alan egy kiegé
szílö kötetnyi munka (Ph. Hg. V. Addendum) jelent 
meg (1958), több új monográfiával és mérőmódszer
rel. Később, mar az OGYI főigazgatójaként, a Ph. Hg. 
V l. kiadásához az új vizsgálati és technológiai eljárá
sok kipróbálásanak irányitása mellett, a szerkesztö 
bizottság titkáraként, a teljes szerkesztési munka és a 
nyomdai korrektura iranyitása is Professzor ur felada
ta volt. Nemzeti gyógyszerkönyvUnk - a tudomány és 
technika fej lödését, a hagyományokat, sőt politikai 
integrációs törekvéseket is tokrözö, egymásra épülö 
kiadásokkal - a magyar kuhura különösen értékes 
kincsét képezi, ezért köszönet Bayer professzor úrnak 
a gyógyszerész szakma és tudomanyos közelet, és 
természetesen a mai, gyógyszerkönyv-szerkesztéssel 
foglalkozó kollégáim nevében' 

Ha feltesszak a kérdést, mel)•ek is azok a g)•ógy-

szerhatóság szervezése és irányitása 
s?..empontjából időtál ló és ma is irá.nyt 
mutató eredmények, melyek Bayer pro
fesszor úr nevéhez fűződnek, és melyeket 
jelen köszöntő elején máig meghatározó 
és követendő szervezeti modellként és 
szervezeti kultúraként emlitettem, a tel
jesség igénye nél kol az alábbiak emelhe
tők ki: 

L Bayer professzor ur komplex gyógys=erilatóságot 
épitett fel, melynek tevékenysége a gyógyszerenge
délyezésre, a gyógyszerellenörzésre, a gyógyszer
gyártás helyszini ellenőrzésére, a mellékhatás-figye
lésre, a klinikai vizsgálatok, a gyógyszerismertetés 
ininyftiisára, a gyógyszerészeti módszcnani tevé· 
kenységekre, a gyógyszerész-szakfelügyelet irányf
Uisára, a gyógyszerkönyv és FoNo szerkesztésére 
egyaránt kiterjedt. 

2. Bayer professzor úr az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet feladatköreinek magas s=fnmnalrí ellátására 
törekedett, s ennek érdekében szabályozta :a törzs
könyvezés szakmai feltételeit, a minöségi követel
mények, valamint a farmakológiai, klinikal-farma
kológiai és kl inikai követelmények rendszerbe fog
lalásával, pl. a biofarmáciai módszerek bevezetésé
veL Szigorú felvételi követelményekkel, tovább
képzési rendszer milkodtetésével, és a tudományos 
munka támogatásával mindent megtell annak érde
kében, hogy az Inté-Let országos feladatait az OGYI 
munkatársai magas szinvonalon tudják ellátni. 

3. Bayer professzor úr az OGYI müködésétnencetkil· 
=i kitekiméssel iranyítoua. Ezzel nemcsak az intézet 
nemzetközi elismertségét növelte, de a hazai 
gyógyszeripar le.hetöségeinek bővítéséhez is hoz
zájárult Ennek egyik példájaként 1976-ban, kezde
ményezésére, hazánk csatlakozott az Európai Sza
bad Piaci Országok Gyógyszerfelügyeleti Egyez
ményéhe-L (EFTA-PIC}, s az egyezményben foglal
tak teljesítése érdekében megszervezte a GMP 
alapel veinek betartasát ellenörzö inspektorárust. 
Különös figyelmet forditott a KGST országok 
egyoumüködésében fontos Compendium Medica
menrorum szerkesztésére, hogy a gyógyszerm i nő
ség szabál)•ozásaban hazank érdekei minél jobban 
érvényesol jenek. Vezetése alart az OGYI be.kapcso
lódort a WHO Nemzetközi Gyógyszerkönyv szer-



 

 

kesztésébe is, a2 Intézetben WHO Egyomnűködési 
Központ alakult 

4. Bayer professzor ur szakmai palyafuulsa soran végig 
kolönösen nagy hangsulyt helyezett a lw=ai b nem
=elköoi partnerekkel, agyjelekkel tonénö kapcsolat
ranasra, a szakmai tudományos eletben szerepválla
lasra, a s=akmai és hatósági kommunikációs csator
nák kiépítésére. Néhany példa: 
- 1959-bcn (tehát 36 évesen) az Egészségogyi Mi

nisztérium kikoldetésében kerolt sor elsö kol
földi útjára: reszt veheten és elöadast tanhatolt 
a Lengyel Gyógyszerész Kongresszuson. 

- 1961-ben New Yorkban kerolt sor az Egységes 
Kábitószer-Egyezményt kidolgozó ENSZ-kon
ferenciára. A magyar delegációnak bár nehezen. 
de sikerolt elérnie, hogy a hazai máktermesz
tesre és mákszalma-termelésre ne terjesszék ki 
azokat a korlátozasokat, melyck az ópium-mák 
terme.sztésre és az ópiumtermelésre már érvény
ben voltak. 

- 1967-1973 kozou az ENSZ Kabítószer-föosztá
lyan, GenJben dolgozon. ENSZ tisztviselöként 
a fö feladata a kabítószer-visszaélésekkel kap
csolaws adatok Jeldolgozása és az ezekre vonat
kozó dokumentumok szerkesztése volt Emeliell 
részt vel! az 1971-ben elfogadoH Pszichotróp 
Anyagokra vonatkozó Egyezmény kidolgozásá
ban és az ENSZ fölilkárát képviselte kOIOnbözö 
konferenciákon Th ai földön, Szingapurban, 
Hong Kongban (1968), valamint Sierra Leone
ban, Libériában, Ghanában, Nigériaban és Irán
ban (1972). ENSZ tisztviselői tevékenységél az 
ENSZ Kábltószer Bizouság litkáraként fejezte 
be. 

- Kezdenöl fogva fontos feladatokat vállalt a 
szakmai tudományos életben. Eveken át (1959-
1967) volt az akkori egyetlen gyógyszerészeti 
tudomanyos egyesolet, a szakszerve'Let Gy6gy
s=erés= S=akcsoportjának a fötitkára. Az átme
neti szonetehetés után az Acta Pharnwceutica 
Nunglirica folyóirat ujraindításában a sze.rkesz
töség titkáranak feladatát látta el. Végh Anwl. 
Lá.:ár Jenő es Nikolics Károly egyottmOködé
sével ö folytana azokat a tárgyalásokat, ame
l)•ek - a Magyarországi Gyógyszerész Egyeso
let feloszlatásával megszünt - magyar FIP
tagsag helyreállitásához vezeHek. A Magyar 
Gyógyszerészeti Tarsaság életében is aktiv sze
repet j átszott és több tisztséget is betöltött. 

Részt vel! és tisztségekel is vállalt több drog
prevencióval foglalkozó szervezet munkája
ban. 

- Az OGYI föigazgatójakénl kezdeményezte a 
Gy6gys=erh=eti i!s Gyógys=erterápiás Doku
mentációs S=emle, majd a KGST országok 
gyógyszerellenőrzési egyUttmüködésél elősegí
tő Spectrum Pharmaceuticum kiadását. Az In
tézet az OGY l Kö=lemt!nyek rendszeres Iriadásá
val tette közzé hivatalos döntéseit, m inöségi 
elöírásait 

5. Bayer professzor úr a tudományos tew!kenység és 
oktalas teroletén is él en járt A gyógyszerhatóság e 
kiegészhő tevékenységei egyrészt a hatósági munka 
szinvonalára is visszahatnak, másrészt a gyógyszer
hatóság szakmai tekintélyét is növelik. Tudomanyos 
közleményei évtizedeken át - munkakörének és ku
tauisi témáinak megfelelöen- elsösorban a (gyógy)nö
vénykémia, a gyógyszeranalitika és a gyógyszerel
lenőrzés témakörébe tartoztak, a későbbiekben -
ENSZ tisztviselői munkásságát k<Wetöen - egyre 
több kábitószer-ellenörzéssel és drogkutatással fog
lalkozó kozleménye jelent meg. 

1970-ben az Orvostovábbképző Intézel (OTKI) 
Gyógyszerészeti Tanszéket létesítell az Országos 
Gyógyszerészeti Intézetben, és ennek vezetésével 
az egészségogyi miniszter Bayer igazgató ur.at bizta 
meg, aki ekkor kapta professzori kinevezését is. Az 
Orvostovábbképző l ntézet tanszékei közol a 
Gyógyszerészeti Tanszék szervezte a legtöbb tan fo
lyamot, melyek a gyógyszerészek továbbképzését 
és szakképzését szolgálták. 
S véga!, Bayer professzor úr bebizonyitoua, hogy 

van élet a gyógyszerhatóságon tul is: 1984. év i n)•ug
dfjba vonulasát követöen is, idestova 30 éve rendolet
lenni tovább dolgozik. Az ENSZ Kábftószer Bizottsá
gában és a WHO számára 1999-ig rendszeresen velg
zen szakénöi tevékenységet. Akadém ia i dokt<>ri disz
szenációját 1986-ban védte meg. Kábítószerellenőrzés 
és drogkulatás témakörbe.n több könyvel is megjelen
tetett, "A kábítószer", "A drogok történelme" és .,Dro
gok és emberek - múlt, jelen, jövö" címen. Számos 
egyéb, pl. gyógyszerésztörténeti tárgyú közlcrnénye is 
megjelent, többek közölt e lap ha.sabjain is. 

További munkájához - melyet a fentiek alapjan jog
gal feltételezhetek - j ó egészséget kivánok volt iméze
te munkatársai nevében is, 

Kős=eginé S=allli Ni/da 


