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ÖTVENÉVES A HUMAN RT." 

D1: Hegedüs lásdó 

Ill. rész 
Új gyáregység Gödöllőn; az Intézet gazdasági tevékenysége a hetvenes évek végéig 

1lfé1j'ö/df.:ó' az Intézet j"ejlifdésében: tíj gyáregység 
létesítése Gödöllifn 

i\Z clöbbi !'ejczet végén felvetett kérdés n1egvúla
szolása (t.i. hogy hol valósuljon 111eg a hatvanas évek 
közepén a tennelési volun1en növekedés és az egész
ségügyi szükségletek bővülése 1niatt clengedhctctlenül 
szükségessé vúló új beruhúzús) annak idején elég sok 
ICjtörést okozott. Feln1erült ugyan olyan 111egoldús, 
hogy az új létesít111ény a 1nár 111eglévőhöz lehetőleg kö
zel, tehút J(öbányán épüljön ineg, de a területen olyan 
sok ipari üzeni niüködött, hogy ha n1úr ,,zöld1nezős'' 
beruhúzúsban lehetett gondolkodni, akkor azt egy, a 
célnak jobban n1egfelclö környezetben volt célszcrü 
111egtervezni. Felvctödütt 1-lüvösvölgy lehetősége is a 
szép zöldövezet és a tiszta !evegö 1niatt. de végül an
nak az állan1i (föleg katonapolitikai) koncepciónak 
kellett zöld utat kapnia, hogy az új üzeni ne Budapest 
területén épüljön fCL ;\z új gyáregység fő tcnnékei 
ugyanis fo!yadékpótló infúziók és vérplazn1akészítn1é
nyek voltak, 111elyeknek adott esetben akár honvédségi 
szerepük is lehetett volna, és ilyen eshetöségre is szú-
111ítva, jobbnak tl'int az üzernet nen1 a fövúrosban. ha
nen1 valahol annak a környékén létrehozni. (gy esett a 
vúlasztús l 962-ben (iödöllöre. ahol a valóban csodála
tos környezet bizonyult döntönck. 

fvlai sze111n1el nézve az akkori döntést, csak azt le
het n1ondani. hogy az cl111ú!t 40 év bebizonyította: jó 
választús volt! Ennek ellt.::nére kt.::zdetben élt nén1i fenn
tartás. vagy akár ellenérzés is a gödö!löi helyszínnel 
kapcsolatban. ,A 30 kilo1nétcres távolság -Budapeströ! 
nézve ugyanis túl soknak tünt. ;-\z elsö években ncn1 lé
tezett niég az l\.'13-as autópú\ya scn1 és a kéLgyáregység 
közötti ko1n111unikúciós \chctöség is csak a ncn1 111indig 
üze111biztos tclcf"onüsszcküttctésrc és a szen1élyes 111cg
bcszélésckre alapozódhatotL l\.1lesszc volt rnég .a 111ai 
infonnatikai .. robbanás". ;-\z is fokozta a bizonytalan
súgot. hogy 111iképpen lehet Gödöllö vonzúskörzetébcn 
szak111ailag hasznúlhntó 111unkaeröhöz jutni. hiszen a 

· :\ ! lu1nan Rt. üt\"L'lh.°:\'L'S 0vfordulójúra k0s1.ül1 .. „\ 1-luinan 
tönénl:IL' .. e. kiadvúny anyagúnak li.!lhasznúlúsúval. 

Budapcströl vállalati busszal utaztathatók szá1na eleve 
korlátozott volt (és fölcg a vezetökrc illetve a rnaga
sabban kvalifikált beosztottakra szorítkozott). 

/-\területrendezés és az építkezés viszonylag gyor
san, 1963 nyarán n1egkezdödötl és az elörc n1eghatóro
zott idöre, tehát 1966 elejére a föéplilet és néhány 
n1clléképület készen is úl!t a tcrn1elés niegkezdésére. 
búr ,a hivatalos avatúsra csak az év novernberében ke
rült sor. /\ 3 en1eletes épület f'öldszintjére az Infúziós 
osztú!y és a kén1iai cllcnörzés (/\nalitika), az elsö en1c
lctrc a biológiai ellenörzö laborok (BEO). az ad111i
nisztrúciós irodák és a szakkönyvtár, a niásodik c111t.::
lctre a Biokén1ia osztúly, a hannadikra pedig a Liofile
ző -osztál,y és bizonyos kiszcrclö és cso111agoló egysé
gek kerültek. ;\z egyes osztúlyok n1unkájút röviden az 
alübbiakban jel lernezhe\j lik. 

Lit~file::./i us::.rúly 
/\ gyúregység 111egalakulúsúnak eldöntésekor döntö 

szerepe volt annak a honvédségi és egészségügyi 
igénynek, hogy liofilezctt hurnún plaz111úból 111egf'elclö 
tartalékkészlct álljon az orszúg rendelkezésére. Ezen 
igény kielégítésére közép-t.::urópai 111ércével n1érve. a 
legkorszcrübben felszerelt gyógyszergyári liolilczö 
részlc_g jöhetett létre, ahol ó db nagy kapacitású 
Usifroicl liofilezö ,gép dolgozott. /\ liofilezctt hu111ún 
plazn1a 111cl\ctt az osztúly az albun1in és ga1nn1a globu
lin tern1eléshcz „közti tcnnéket'·, liofi!ezctt albun1in és 

A !lu11uu1 luté':.et.giidiillöi telep/Je(1•é11ek hítliépe 
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gan1111a globulin porokat is tennelt nagy 111enny1seg
ben. Bérn1unkúban pedig antibiotikun1okat liofilezett, 
pl. igen nagy 111ennyiségben a Telran készítrnényt. Az 
osztály vezetője Tóth Lá.dó volt. 

Bioké111ia os::tá/_1· 
1\z osztály létrehozásával jelentös kapacitás növe

lésre és 1nagasabb technikai színvonal elérésére nyílt 
lehetöség, 1nivel a kőbányai hasonló részlegen erre 
nen1 volt lehetőség, az egészségügy pedig egyre több 
albuinin és ga111111a globulin tennékre tartott igényt. Ide 
is a Cohn-réle plazina frakcionálási eljárás került tele
pítésre és az évek során az előállított tennék-n1cnnyi
ség nagy111értékben 111egnövckcdett. ;\z osztúly vczetö
jc T<íth !s11·á11 volt. 

Ohfauer111e/6 os::tá(\· 
:\z ide telepített Strunck gépsor és eg)'éb berendezé

sek lehetövé tették a nagyobb volu1nenű. vértartósító 
(stabilizátor) és infúziós oldatok nagyüzen1i elöúllítá
s(1t. Ezáltal a hazai ellátás 111inöségét is sikerült javítani. 
n1ivcl korábban a fenti készitn1ényekct a kórházak. kli
nikák sajút 111aguk úl!ítottúk clö. kevésbé kontrollált és 
1ninöség-ellenörzött körühnények között. l\Z osztály 
irúnyítója 1-/rnTáth Klára n1t~id eb: Re,~ás Erika volt. 

()::e11{fé1111r art ási ( n1 z'ís::ak i J os:: rá (1 ·(ok J 

;\z osztúlyok fCladata 111ind a budapesti. n1incl a gö
döllöi gyáregységckbcn a tennclö üzcn1ek n1űködésé
nek 111üszaki biztosítúsa \·olt. Ez 1nindcn összctevöre 
(pl. gépek. rnüszerck. egyéb berendezések. ellátó 
rendszerek) vonatkozott és az éves szintü karbantartú
si tervet is n1agúban roglalta. ,i\ kezdeti idöktöl az öt
venes-hatvanas évek végéig az osztály 111unkatársai 
111ég tern1elö berendezéseket (pl. tültö és cí111keütö gé
pek. fcnnentorok) is „házilag" készítettek eL ha erre 
szükség \"Olt. /\zt is ki kell en1elni. hogy az in1ént e111-
lített tevCkcnységek 1ne!lctt az osztály 1nunkatársai. 
f'ölcg a gödöllöi gyáregység területén. az ú_i beruházá
sok tervezésében. kivitelezésében. ezek 111enedzse\é
sébcn is aktívan részt vettek. (11,ycnek voltak az új 
Biokén1ia. v·akcina. lnjckció stb. i.ize1nek. ezekről a 
késöhhickhen lesz szó.) ;\z osztály irányítói [//rich 
!stvú11. S:::oko/ J(J=se_l (Budapesten). Ré~fá/vi Gáh<n: 
Farkos Jú11os (GödöllönL 

Biolág:iai 1:.Jleniir::ii ()s::1áZr rBE"(J; é.\ .·Inolirika Os::1áZ1· 
;\z osztúlyok a budapesti hasonló részlegektől álta

lában fliggetlenlil n1üködtek. nohn nén1i útlCdések n1el
lett. dc szüksCg esetén a szak111ni egylittn1üködés ter-
111észetes volt. ;\gödöllői gyúrcgység vala111cnnyi ter
n1ékének biológiai (sterilitás. pirogcnitás. toxicitás) és 
kén1iai c!lcnörzö vizsgúlataihoz jól !Clszerelt !aborató
riu1nok és kísCrlcti úllatházak úlltak rendelkezésre. 1\z 
cl lenórzés últalános eh·ei tern1észctcscn rncgegyeztck 
azokkal. inelyekct a hasonló köbúnyai eg.::ségnél ko-

rábban leírtunk. ;\ Beo elsö vezetője eb: Benkii Alaclár. 
az ;\nalitika osztályé So111og_l·i11é l/(n·ga ,Jolán voltak. A 
gyáregységhez tartozott n1ég néhány raktárépület. 
valan1int a tengerin1alac tenyészet helyiségei. n1e!yek
hez kissé később nagyobb állatok (kecskék, juhok) be
rogadására alkal111as területek (zártak és nyitottak) 
csatlakoztak. Így indult el tehát a Human Intézet gö
döllői gyáregységének n1unkája, niely hangsúlyozottan 
a kőbányaival együtt egy egységet alkotott, egységes 
vezetéssel. f\ gödöllői gyáregység vezetője a korábbi 
kőbányai tern1elés-irúnyitó. eb: Vetii Iván lett. 

l'vlind Köbányún. n1ind Gödöllőn fel lchctclt n1cnni 
a föépület tetejére, a t<:\j és a panorán1a niegtekintésére. 
lvlíg az elöbbi . .tetöröl" egy elég egyhangú gyár és la
kónegyed képe túru!t az érdeklödö sze1ne elé. a gödöl
lüi panorúina. erdőkkel és ligetekkel körülvéve. tény
leg sze111et gyönyörködtctö látványt nyújtott. 

ivlivel a I~Ju1nan Intézet l(öbányún a Phylaxia „al
bérlöje„. az új létcsittnénynek pedig teljes jogú. önálló 
tulajdonosa volt. 111ár az első időben ICl1nerült a gondo
lat. hogy a két gyáregység tevékenységének egyesíté
sére valan1ikor Göclöllön kerüljön sor. Erre a ,.valan1i
korra" 1nég _jó 30 évet kellett vúrni. 

.·1 budapesti és gödölliii gyáregységek „békés 
1'erse11ye" a;. új gazdasági 111echa11iz11111s é) 1eibe11 

!\!úr a hatvanas évek közepére kiderült. hogy az úl
larnilag túlszabályozott. az egyéni kezden1ényezést és 
t?rdekcltséget szinte teljesen kizáró. 111indan1ellett rneg
lehetösen tú!politizúlt tennclési viszonyok között a 
gazdasúgi l'cjlödés lelassult. a sokat hangoztatott élet
színvonal cn1elési politika csaknen1 cl lehetetlenült. Ez
zel ellentétben a háború utúni évcktöl kczdöclöen a tö
kCs országok ICjlödésc lútvúnyosan !Clgyorsult. a ,.ha
lódó kapitnlizn1us" egyre inkúhb fcltú1nadt. a .. szocia
lista·· \·ilúg n1eglchctös lépéshútrányba került. \lalan1it 
tenni kellett. dc tcrn1észetesen az adott politikai kerete
ken belül. 

l\-!eghirclették a hangzatos „új gazdasúgi n1echaniz-
1nus" elvét és gyakorlatát. an1ely 1968-han lépett élet
be. Ez csírújúbnn 1nngába foglalt bizonyos piacgazdasú
gi c\cn1ekct. nycreségorientúlt tennelést. a korábbinól 
n1cíonúlisahh 111unkaszervezést. az export lehetőségek 
jobb kihasználásút. az egyéni érdekeltség növelését. söt 
1nég a n1unkané!küliség esetleges n1cgjelcnését is. 

1\ kezdeti nagy nekibuzdulás azonban ha111arosan 
111egtorpant. több. korábban 111egvalósithatónak tartott 
clgondo!ós a politikai rendszerrel összeegyeztethetet
lennek bizon:yult. dc valarni változús 111égiscsak 111eg
indu!t. an1iböl a i~lurnan Intézet is pro!itú!L ·röbb lehc
töség nyílt rnodernebh tennelö berendezések beszerzé
sére. az export hüvítésére. a ne111zetközi kapcsolatok 
f'cjlesztésérc. i\·lindent összcvet\·e azonban sok kezcle
inényezCs abba n1aradt és az .. l~i 1nechanizn1us„ végül 

-
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Autoklá1•ozás a régi infúziós iize111be11 

is nen1 hozta 111eg országos szinten a várt fellendülést. 
Bár az 1 ntézet két telephelye egy ten11elési egységet 
alkotott, 1966. után 111inden évben té111a volt, 111elyik 
gyáregység az eredn1ényescbb, T11elyik 111unk~ja jöve
delmezöbb és melyik hoz több nyereséget. (A budapes
ti gyáregység vezetője 1970~töl Fiives~:'· bnre, 1najd dr 
Ráskai i\Iagdolna, a gödöl!öié Tóth lás::ló volt.) 

l. táblázat 
.11 nettó árbevétel és az átlag létszá111 alakulása 

1954-1979 kiiziitt 

Év Nettó i„tlag 
árbevétel létszú111 

(MFt) ( fö) 

1954 11.1 294 
1955 8.3 231 
1956 12.2 228 
1957 16.6 242 
1958 23.6 259 
1959 22,7 263 
1960 30.8 292 
1961 42.6 354 
1962 6JA 425 
1963 67,2 459 
1964 64.8 515 
1965 82.0 523 
1966 82,3 635 
1967 92,7 739 
1968 133.7 832 
1969 150.4 897 
1970 156.2 930 
1971 147.7 908 
1972 157,4 864 
1973 174.2 877 
1974 179,9 882 
1975 183,2 849 
1976 192,2 840 
1977 220,S 819 
1978 266,3 819 
1979 285.5 822 

Érdekes 111ódon a szerencse itt is forgandó volt és 
bár egyn1ástól eltérően K.öbányán a sokféle tern1ék és 
nagyobb választék volt a jellen1ző, sze1nben Gödöllő
vel. ahol inkább a ten11ékek nagy volu111ene don1inált, a 
„versengés" végső soron kiegyenlített volt, az éves 
terv-igények teljesítésével hol az egyik, hol a 111ásik 
egység produkcíóját lehetett vala1nivel többre értékelni. 

Az Intézet összered1nénye a hatvanas-hetvenes 
években csak lassan en1elkedett, a1ninek oka az akkori 
tervutasításos gazdasági rendszerből, a viszonylag sta
bil árakból, a piaci 111echaniz1nusok gyengeségéből, a 
1negközelítöen egyenlősdi elven alapuló anyagi érde
keltségből következett. De beszéljenek inkább a szá-
111ok. ;\z Intézet 1954-es önálló rnegalaku\úsától a net
tó úrbevétel és az útlag rnunkaerö \étszón1 éves bontús
ban a/. táblázatban közöltek szerint alakult ( l 966 után 
a gödöllői és a kőbányai gyáregységek együttesen sze
repelnek). 

/\.z /. táblázatban vázolt általúnosan jelleinzö kere
tek között az Intézet tevékenysége tern1észetesen sokat 
változott és fej !öclött, így a következőkben erről szó
lunk részletesebben. 

.4z Intézet gazda5«Ígi te1•éke11y,„;ége 
a hetvenes éi•ek l'égéig 

Bak1éri111nnk és gonzbók 1ö1neg1en_vés::1ése 
_!Cr111e11101·okba11 

/\ korábbi fejezetekben, a kőbányai tern1elő és el
lenőrző egységek rövid jelle111zésekor, 1nár szó esett 
szá1nos készít111ényről és azok előállítási körülinényei
röl. Jviivel ezek tennelése tern1észetesen a rnindenkori 
igényeknek 1negfelelő rnennyiségben. az évek során 
sokáig folyarnatosan történt. ezekről ebben a részben 
csak annyiban lesz szó, a1nennyibcn azok tennelésében 
és ellenörzésében a korábbiakhoz képest jelentősebb 
változús történt./\ vakcinák tennelése 1ninclig is az In
tézet alaptevékenységei közé tartozott./\ szükséges an
tigének elöállításának „klasszikus" rnóclszere a baktéri
un1ok szaporítása volt úlló vagy rázott tenyészetben. 
aerob vagy anaerob körülinények között, szilárd vagy 
folyékony táptalajokon. Ezek a körühnények erösen 
behatárolták a tennelés 1ninőségi és fö!eg n1ennyiségi 
para1nétereit, tekintette! jelentős eszköz és 111unkacrö 
igényességükre. r\z antibiotikun1-éra különösen fel
gyorsította a baktériu111ok és gon1bák tön1egtenyészté
sére irányuló technológiai rejlesztések szükségességét. 
igy jött létre a baktériu1nok és gombák tö111egtenyész
tése ún. fennentorokban, ahol nagy rnennyiségü tápta
k~jt lehet beoltani a rnikrobákka! és sikeres fennentáció 
~setén je!entös 111enn;'iségl'1 baktériun1 vagy go111ba 
nyerhető. 

;'\ 3-4 litertől akár több száz literig tc1:je<lhet a ICr-
1ncntorok térfogata és fél- vagy teljes auton1atizáció-
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jukka! 111egoldható a tenyészetek optin1ális szaporodási 
feltételeinek biztosítása a legkülönbözőbb para1néterek 
lckintetében (pJ~L hötnérséklet. tápanyagok, levegőzte
tés stb.). A. 1negtern1elt antigén 111ennyisége így sokszo
rosa lehet annak. a111it a korábbi technológiákkal e! le
hetett érni. ugyanakkor az így tennelt antigének in11nu
nogenitása legalúbb azonos. sőt jobb volt a korábbiaké
val összehasonlítva. 

.A. I-Iun1an Intézetben az ötvenes évek végén indul
tak el a kísérletek a fennentációs technika bevezetésé
re. Az első próbálkozásokat az jellemezte, hogy a fer-
111entorok „házi'" készítésüek voltak, n1ivel in1port be
szerzések beszerzésére akkor n1ég nen1 volt lehetőség 
(111eg valuta setn ... ). A kísérleti tennelés egy 15 és egy 
120 literes. saválló acélból készült fermentorban kez
dődött el S. typhi. Ty2. S. paratyphi A és B. Sh. flexneri 
és Sh. sonnei baktéritnnok felhasználásával. .~ rend
szerben kitünően ki lehetett kísérletezni az adott 1nik
roorganizn1usok növekedésének opti111ális para1néte
reit és a kapott ered111ények általában jobbak. vagy 
egyezőek voltak a szakirodalomból megismerhetőkkel. 

Továbblépést jelentett, amikor a tenyésztés paramé
tereinek 111érése, azok korrekciója és optiinalizációja -
szintén 111ég ,~házi" készítésü berendezésen - autotna
tizált rendszerben történhetett. 10 literes fermentorban. 
Ebben Streptococcus pyogenes törzs fennentációjának 
eredn1ényeképpen lényegesen rnagasabb értékü 
streptolysin és streptokinase előállítása vált lehetővé, 
mint az a korábbi álló tenyészetekben elérhető volt. 

Az előzőekben vázolt kísérletek alapozták meg a 
későbbi jelentős fejlesztéseket. Az automatizált fer-
111entációs technika további alkahnazásához igazán 
1nodern berendezésekre és technológiákra volt szük
ség. Az aerob fermentációs müveletekhez 1975-ben 
egy 40 literes Superpaljas, majd 1980-ban egy szintén 
40 literes Novopaljas berendezés üzembe helyezése je
lentette a továbblépést, 111ig az anaerob területen az 
1982-ben beállított 400 literes Chemap, az 1991-ben 
beszerzett szintén 400 literes Applicon, majd az 1992-

ben vásárolt 2 db 600 literes Chemap készülékek jelen
tették a vakcina tennelés n1inden fázisra kiterjedő 1110-
dernizálását. rvtinderről 111ég szó lesz a következőkben. 

il f-flunan !nté::el. nzint a rv110 referencia központja 

Az Intézet vakcina tennelési eredn1ényei és ezzel 
szoros összefiiggésben rvtagyarország elisn1erten ked
vező járványügyi adatai felkeltették az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) érdeklődését a vállalat szak-
1nai 1nunkája és az azt irányító szake1nberek iránt. A 
1nár régebb óta 1ncglévő szc1nélyes szakmai 
kapcsolattartások eredménye az lett, hogy a WHO a 
l-lunu1n Intézetet saját referencia központjának bízta 
111eg a bakteriális. főleg enterális vakcinák vonatkozá
sában 1973-ban (vezető d1: Joó István). A megbízás 
1990-ig tartott, amikor az Intézet a WHO (UNICEF) 
vakcina szállítója lett és ez a két feladat egyn1ást ki
zárta. 

A két időpont között eltelt 17 év az Intézet nemzet
közi kapcsolatainak igen jelentős fejlődését segítette 
elő és ennek kedvező kihatásai - ha áttételesen is-, a 
inai napig is fennállnak. r\z e1nlített 111egbízás értehné
ben az Intézet bekapcsolódott a WHO standardizációs 
projectjeibe. Részt vett nen1zetközi referens vakcinák 
összehasonlító. sok intézetet átfogó érték1nérö rend
szerében, a V./HO n1egbízásából - rnint független vizs
gáló laboratórium - számos külföldi vállalat terméke
it vizsgálhatta és vélen1ényezhette. több szake1nber 
vehetett részt a \\1!-IO tán1ogatta ne111zetközi tudo111á
nyos rendezvényeken és a n1egbízás egyszerű ténye is 
emelte az Intézet és az itt folyó munka tekintélyét. A 
1negbízás kezdetén. kis túlzással. szinte özönlöttek a 
külföldi. főleg harmadik világból erkező tanul
n1ányutasok a vakcina tennelés és ellenőrzés elsajátí
tását segítő tréningekre. de 111ivel általában jó 
alapképzettséggel rendelkező és szak111ai gyakorlattal 
rendelkező kollégákról volt szó. mi is több tapasztala
tot átvehettünk tőlük. 

.~ hetvenes évek derekától a nyolcvanas évek vé
géig évente n1integy 40 tanuhnányutas töltött több
kevesebb időt vállalatunknál. A WHO. UNJDO és 
UNICEF szervezésében számos afrikai (pl. Egyip
ton1, Nigéria, Ka1nerun stb.), ázsiai (pl. Jordánia, 
lrán. India, Pakisztán, Kambodzsa, Thaiföld, Vietnam 
stb.), latin-amerikai (pl. Argentína, Kuba) országból 
fogadtunk kollégákat továbbképzésre. akik akár több 
hónapot is nálunk töltöttek. A „szocialista" országok 
csakne111 niindegyikéből - devizan1entes csereegyez
mények keretében - fogadtuk a szak111ai kapcsolatok 
fejlesztese és erősítése céljából a kollégákat. ők álta
lában néhány napot, esetleg pár hetet töltöttek válla
latunknál. 

Mindezen •. szolgáltatások" ellentételezéseként az In
tézet éves szinten 1neghatározott dollárkeretet kapott a 
WHO-tói, amiből főleg termelő berendezéseket. 
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111üszereket, drágább szakkönyveket vásárolhattunk. Ez 
a konvertibilis valutakerct abban az idöben igen sokat 
szá111ított, noha a konkrét összeg 111eglehetösen ,'ljelké
pes" volt. 

A reranus::: elfe11i /ós:::érunr előállítása Alongó/iában 

Az lntézet tenne!ésében igen jelentős szerepet ka
pott a tetanusz elleni lószérun1, 111ivel egyre növekedett 
az exportálásának a lehetősége. Ez évről-évre kon1oly 
bevételi forrás volt és n1ive! jórészt tőkés relációban 
bonyolódott. 1nég az akkori exporttá1nogatási előnyök 
érvényesítését is jelentette. (Az 1967-ben ezen célból 
létrehozott ;\ntitoxin osztályt Fiivess~\' flnre, nlt\jd eb: 
Ric/11er Péter vezették.)/\ nagy tncnnyiségíi alapanyag 
beszerzése a hazai lóállo111ány (ilyen célra felhasznál
ható) korlátozott n1ennyiségc niiatt egyre nehezebbé 
vált. 1\ 111cgoldúst egy igen érdekes lehetőség jelentet
te, an1ely a túvoli. de az akkori szóhasználat érteliné
ben „barúti'' szocialista országnak szún1ító ivlongólia 
adottságainak kihasználásával történt. 

1\ Phylaxia niár a hatvanas évek közepén több ex
pedíciót szervezett a 111ongóliai állatállornány fclrnéré
sére, az ott honos állatok fertözö betegségeinek 111oni
torozásúra és az állatorvosi tevékenység ottani tán1oga
tásúra. Ezen n1unka során kiderült, hogy a n1ongol lo
vak egészségi, tápláltsági és tartúsi körliln1ényei !che
tövé tennék nagyobb szán1ú állat in1111unizúlásót. Eh
hez azonban n1cg kellett terenltcni az állatok in1111uni
zálására alkaln1as fo!yainatos antigén ellátás körüln1é
nyeiL ivlivel nagyon távoli és sok tekintetben ne1n 
n1egfClelő in!'rastruktúri~jú országról volt szó, a ivla
gyarorszúgról credö antigén-szállítúsnúl sokkal elö
nyüscbbnek lútszott a helybeli tern1elés n1egszervezése 
és elindítása. l'ennészetesen a tetanusz elleni lósavó 
tcrn1elésc volt a cél több szúz lovon és ehhez a tetanusz 
toxint és toxoidot nagy n1cnn:'iségbcn. helyben kellett 
clöúllitani. 

l·losszabh e!ökészitö 111unka utún a Phylaxia szerve
zésében, dc a l-lun1an Intézet szakernbereinck kiküldé
sével 1976-ban indult rneg a n1unka. Több ,,turnusban'· 
111entck diplon1ások, asszisztensek, technikusok ivlon
góliába, ahol 1992-ig folyan1atos volt az antigén-ter
n1clés, a több s73z ló in1n1unizfilása, n vérvétel és a ka
pott savók hazaszállítása a I-lun1anba tovúbbi feldolgo
zás (tisztítás és koncentrúlás) céljára. Így sikerült. talán 
kissé kalandosnak tünö niódon szún1os snrzs tetanusz 
elleni lószéru1n tern1clését és forgaln1azúsát n1cgszcr
vezn1. 

/ 1111111u unodu I ÚJ 1sok és i 1n 1111 u rdi ag1 zos::t i /u11nok 
elúállí1ása u /-!un1c111 lnré:::erhen 

:'\z isnH::rtctctt vakcina- és szérun1tern1e!ési. vala
inint l'cjlcsztési tén1úk n1cllett érdcn1es és szükséges 
foglalkozni azokkal a szakn1ai területekkel és az azok-

kal összcflH.uro tennékekkel is, 1nelyek. ki!Cjlesztése a 
hatvanas évek n1úsodik feléhez és a hetvenes évekhez 
kapcsolódik. Ide tartoznak az i111n1unitúst aspeci fiku
san befolyásoló készítn1ényeink, az ún. in1n1unn1odu
lúnsok, n1elyek a fent jelzett idöben világszerte az ér
deklődés középpontjában állottak és az orvosi gyakor
latban nieglehetösen széleskörü felhasználást nyertek 

A 1\Ia11110=._\'!JJ elnevezésü készítinény 0, 1 (Yo-os Zy-
1nosan szuszpenzió volt és Saccharo1nyces cerevisiae 
polysaecharidot tartalmazott. Alkalmazási területe ki
te1jedt 111inden olyan esetre. an1ikor a szervezet nen1 
fajlagos védekezőképességének fokozása indokolt 
volt. Hasonló indikációs területtel rendelkezett a 
:Veuro(\·sin nevü tennék is. !-lat különbözö erösségben 
alknln1azva ked\'ezö klinikai credn1ényekct tapasztal
tak különbözö neuralgiák. neuritisek, ischias. herpes 
zooster kezelésében./\ tennék egyébként Scrratia 1nar
cescens és Staphylococcus aurcus törzsek tenyészetei
nek kivonata volt.;\ Po/yson injekció apatogén Sarcina 
lutca tcnyészeteinek lizozin1 cnzin1111e\ készitett 
lizútu1na volt és kü!önbözö gyu!!adúsos és lázas n1cg
bctegedésck nern !'ajlagos. ún. úthangoló kezelésére 
használták. 

1\ huszadik század n1úsodik felében az allergológiai 
kutatúsok óriási fejlödésnek indultak és nagy lendület
tel rolytatúdtak. tekintette! arra. hogy az allergiás jelle
gü és eredctü 1negbetegedésck szún1a világszerte ug
rússzerüen n1cgnötL ;\ 1-lurnan lntézet tcnnékpalcttújún 
is inegjelcntek részben diagnosztikus. részben terúpiás 
készitn1ényck. n1e\ycket . .i\llcrgiku1nok·· cí1nszóva! 
roglalhatunk össze. [)iagnosztikus célra készült a bak
tériu1n allergén sorozat. rnclynek 8 külünbözö bakté
riun1allcrgént tartahnazó egyedi sorozata al!ergiús bör
próhúk kivitelezésére volt alkaln1as. ;\ 1-lúzipor aller
gén sorozat különbözö. növckvö crösségü tagjai szin
lén intrakutún börpróbúkhoz készültek és húziporra!, 
\'<.dan1int egyéb környezeti allergénekkel (pl. atkák) 
sze1nben !Cnnúlló túlérzékenység börön, intrakutún di
agnosztizálúsra szolgált. ivlint allergén jcllegi.i antigén. 
a -ruberku!in is feltétlenül niege.n1litendö ezen a he
lyen. rnely hu1nún és bovin típusú i'vtycohacteriun1 
tuberculosis törzsek szintetikus túpoldaton nyert tenyé
szcteinck ·szürletéböl tisztított és líolilczett készítn1ény. 
1nely !Vlantoux-l'ék' intrakután próba kivitelezésére 
szolgál és a tuberkulózis diagnosztikújúhoz fontos. a 
vállalat ·által ·1ni1ig ,gyártott tennék. 

r\z i1nént crn!ítctt diagnosztikus készítn1ények rnel
Jctt az allergiás n1eghetegedések kezelésére is gyártott 
tcrn1ékeket .az Intézet. J'..zek közül az 1\ntallerg hun1ún 
alhurnin és p-ar11inobcnzolazohiszta111in kapcso!úsúval 
eléíúllítotl antigén volt, niely terápiús alkahnazásakor n 
szervezetben hisz1a1nin .elleni ellcnanyag-tcnnclést in
dít n1eg és szú1nos allergiús credetü betegségben jó 
gyógyhatúst \'áltott kí (allergiás asztn1a. urticaria. 
()uincke ödén1a stb.) . .:\z .:\dszorbcúlt Deszenzibilizúlú 
\lakcina húron1, különbözö erösségü hígításban készült 
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és Al(OHi, gélhez kötve 9 különböző bakteriumtörzset 
tartaln1azott. Indikációs területe a különféle baktériu
inokkal szcn1ben fennálló allergiás n1egbetegedések 
fajlagos deszenzibilizáló kezelése volt. dc egyéb króni
kus vagy recidiváló fertőzések kezelése is eredn1ényes
nek bizonyult. A Házipor Deszenzibilizáló Vakcina is 
három erősségben készült Al(OHJ, gélhez kötött 
házipor allergénnel. I-Iázipor allergénnel kapcsolatban 
lévő környezeti allergénekkel szen1ben fennálló aller
giás betegségek fajlagos deszenzibilizáló kezelésére 
volt alkalmazható. 

la hordiafJ 1os::1iku111ok 

i\jelen l'cjl'.zetben türgyalt idüszakra esik a labordi
agnosztikai készítn1ények igen jclcntös f'el futása az In
tézetben. i\ korábbiakban szó volt n1úr vércsoport-
111eghatúrozó diagnosztikurnok és többféle agglutináló 
savó tcrn1eléséről. dc 111ost ezekhez 111ind a kőbányai. 
111ind a gödöllői tclcrhclyckcn újabb tennékcsaládok 
társultak. Ezekkel azért is érdcn1cs ezen a helyen kicsit 
részletesebben roglalkozni. n1erl a szún1uk és forgal
n1uk a nyolcvanas éYek dcrekútól fokozatosan csök
kenni kezdett. búr n1ég akkor is voltak jelentősebb 
fejlesztések (!úsd ott). de tern1elésük a szúzad végére 
teljesen lekerült az Intézet tennékpalettújúról. 

;\diagnosztikus baktériun1szuszpenziók csopor~jú
ba háron1 !-!-típusú (csillós) és négy 0-tírusú (szon1ati
kus) szuszpenzió tartozott. ezek \Viclal típusú csöag
g!utinúcióhoz készültek. „\ tizenhat kiilönbözö liofile
zctt agg!utinúló Stl\'Ót túrgylen1cz agglutinúcióhoz al
kal1nazták a fclhasznú!ók. J(ülön csoportot képeznek a 
rheu1na szerológiai diagnosztiku1nok. li)'en volt töb
bek küzött az 0-Strcptolysin. az :\SI\. ! és 11 reagens. a 
('-Polysaccharida. a Ga1111na-latex reagens és n1úsok. 
Szán1os luesz szerológiai diagnosztikurnot is gyúrtott 
az Intézet. rl. J(ardiolipin crccletü reagenseket. !·laen10-
lysint. l\.0111plen1entct. Luesz-pozitív kontroll saYÓt. 

.:\ Yércsoport diagnosztikun1ok csalúdja is bövült: a 
korúbban is gyúrtott !\80 és /\nti-D vér.savók rncllett a 
('oon1hs anti-hun1ún globulin in1n1unszérun1. a Stin1al
bun1in. az .'-\nti-.'\ 1 lektin és a lío!ilezett .'\ktív Papain 
is rorgalon1ba került. 

1-losszú C\·ckcn üt tern1clte az Intézet a R.csistest ne
vü anti biotikun1 (és che1notherapeutícun1) érzékenység 
n1eghatúrozó korongokat. Ezekből ültalúban 30-40 !'é
lc is forgalon1ban volt egyidejülcg. és a kliniktunban 
hasznúlntos antibiotikun1ok vültozúsúval a korongok 
n1inősége is idöröl idöre vúltozott. korszerüsödött. /\ 
kilencvenes évek végéigjelentös volt a rorgaln1uk. ina 
nuír külföldi cégek rorgaln1azzúk lén;'egébcn hasonló 
tcnnékeiket iVlag,yarorszúgon. 

(~:rdekességként 1ncgen1 l ítcndö a ~ !enotcst 1.-11.-111. 
ne\'Ü liolilezett terhességi gyors diagnosztiku1n. 111ely 3 
reagensbúl úllott és a terhesség korai kin1utatúsára szol
gáló in1111unolúgiai reagens volt.(;\ 111enstruúció eln1a-

radását követő 5-10. napon 111ár alkaln1as volt a terhes
ség igazolására.) 1\z 1. reagens einberi choriogona
dotrop hormonnal (HCG) immunizált nyulak liolilezett 
vérsavója, a II. reagens HCG-vel tedett. specialisan ke
zelt, liofilezett birkavörösvérsejt szuszpenzió volt, n1íg 
a III. reagens a reakcióhoz szükséges hígító oldatot tar
taln1azta. A laboratóriun1i standardokat valan1int az in1-
111unkén1iai diagnosztiku1nokat a gödöllői gyáregység 
l1111nunké1niai Laboratóriun1a (irányította eb: Péte1:fj· 
Ferenc m'\id cl!: Miklós Mária Ilona) készítette. 

A liofilezett Human Immunglobulin Standard refe
r~ncia k.észítinény volt az e111beri szérutnok IgG. IgNI 
és [g1\ 111ennyiségi n1cghatározásához. r\ l-laen1iso! I.-
11. reagens és a l-laen1isol standard a vér hen1oglobin 
koncentrúciójúnnk rncghatúrozúsúnúl nyert széleskörü 
!'elhasználást a kórhúzi és klinikai laboratóriurnokban. 
J(észiiltek inég liolilczett en1beri széru111kcvcrékek. 
an1elyek a szérun1 ko1nponensek norn1ál valan1int pa
tológiús értékeit tarta!n1azták és kontrollként szolgál
tak a kü!önbözö !aborercd1nényck értékelésénél 
(Scrotrol-N. Serotrol-P és Scrotrol 25-N). 

Gödöllön szinte korlatlan hely allt rendelkezésre 
laboratóriun1i és kísérleti. kisebb és nagyobb állatok 
tartására. Itt kapott helyet a vállalat tengerin1alac te
nyészete. de korúbban kecskék és birkák tartúsúra is a!
kalinas istúlló és kifutó is volt és nyulak in11nunizálá
súra is elegendő helyet lehetett biztosítani. Így szátnta
lan lehctöség kínúlkozott in1rnunkén1iai diagnosztikus 
savók tern1e!ésérc, 111elynek sorún a polispccifikus in1-
rnunszérui11ok tenneléséhez nonnál c111bcri illetve úlla
ti szérun10L a n1onospecilikus in1n1unszérun1ok tcnne
léséhez nagy tisztaságú antigéneket használtunk. Így. 
többnyire egyedi niegrcndelésck alapján. 80-100 fé!e 
különböző in1n1unkén1iai dingnosztikun1ot tennelt az 
Intézet. an1elyeket Ouchterlony-IClc in1111undilTúzió
hoz. radioiinn1unoassayhcz (RI;\ ). radiális in1n1undif· 
fúzióhoz (Rll)L va!an1int irnrnunc!ektroforézishez 
hasznúltak az igénylök. akik tern1észctcsen !izettck 
ezért a „szolgúltatúsért" . 

:'\ diagnosztikun1ok n1ellctt \'Olt 1nég n1úsik ten11ék
csoport is az Intézetben. 111elynck tern1c!ésc n1ind Kö
bányún. inind pedig Gödöllön folyt. az pedig a terúpi
ús vérkészítn1ényeké volt. Ezek a 1nincl egészségügyi. 
n1ind gazdasági szen1pontból igen értékes készítrné
nyek lényegében a inai napig „húzó-ágazatot'' jelente
nek az Intézet életében. legfeljebb a tennék-kínálat és 
kereslet YÚ\tozott az idök folyarnán. ;\jelen fejezetben 
tárgyalt idöben a 111ár 1957-ben törzskönyyezctt ! ü1Vii
os hun1ún ga111111a-globulin n1ellé !'orgaloinba került a 
16°/{i-os is ( 1977-hcn törzskönyvezték), a hun1án albu
n1in c:salúd pedig 5t_Vii-OS. 15(~/(1-0S, 20(!/Íi-OS és 25(~/(i-OS 
infúziós oldatokra tc1jcdt ki. 5(~„(1-os plaz111a-protein ol
dat fólyékony és liofilczctt forn1úban is készült. 111e-
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lyek közül az utóbbi 1967 és 1977 között az Intézet 
egyik legjelentősebb készítménye volt, mert állami tar
talékkészlet céljára szolgált. 

A fenti, nem specifikus vérszármazékokon kivül 
feltétlenül említést érdemelnek a specifikus, humán 
eredetű gamma globulinok is, melyek közül a pertusz
szisz, a himlő, a rubeola, majd később a tetanusz elle
niek kerültek törzskönyvezést követően forgalmazásra. 
Térfogatukat tekintve természetesen az infúziók és a 
perítoneális dializáló oldatok az uralkodó készítmé
nyek mind a mai napig, melyek termelése a hatvanas 
évek elején még Kőbányán kezdődött, de felfutásuk a 
gödöllői gyáregységhez kötődik. A hetvenes évek vé
géig több mint 30 féle ilyen oldat került forgalomba, a 
több százezer majd millió palack megtermelése csak 
nagyüzemi technológiák és gépsorok (pl. Strunck) al
kalmazásával vált lehetségessé. A termelés növekedése 
lehetővé tette egyre több egészségügyi intézmény ellá
tását is, így a kórházak lényegében manufakturális jel
legű gyártási tevékenysége csökkent, sőt sok helyen 
teljesen rneg is szünt. A most tárgyalt időszakban az 
alábbi készítmény csoportok kerültek forgalmazásra: 

elektrolitmentes folyadékpótló oldatok, 
- elektrolittartalmú vagy teljes elektrolit oldatok, 
- sav-bázis egyensúlyt fenntartó (v. korrigáló) ol-

datok, 
ozmoterápiás oldatok, 

- parenterális peritoneális dializáló oldatok, 
volumenpótló oldatok, 
izotóniás konyhasóoldat. 

Néhány speciális termék 

A kőbányai gyáregység Táptalaj osztályán, vala
mint a gödöllői Pepton üzemben részben intézeti fel
használásra, részben eladásra számos tápközeg, vagy 
az ezekhez szükséges alapanyag készült, 1nelyek közé 
folyékony vagy félszilárd táptalajok (mintegy 15 féle), 
portáptalajok (15-20 féle), valamint Cellamin, Lacta
min, Lactacid, Trypcasin peptonok tartoztak. Ezek for
galma jelentős volt, hiszen sok kórházi és klinikai la
boratóriun1ot részben vagy teljesen rnentesítettek a táp
talaj készítés meglehetősen munkaigényes feladatától. 

1\ fenti készítn1ényeket tennészetesen törzsköny
vezték: a szerobakteriológiai jellegüeket az OKI, az in
fúziós oldatokat pedig az OGYI. A termelési és ellen
őrzési technológiák kidolgozását és fejlesztését külön, 
erre a célra létrehozott szervezeti egység és labo
ratórium végezte (főtechnológus: Kiss Irén). A készít
mények ellenőrző vizsgálatait a Human Intézet kőbá
nyai és gödöllői telephelyein működő biológiai és ké
n1iai-analitikai osztályok végezték, 1nelyek a hetvenes 
évek közepétől Minőségellenőrzési Főosztály (MEFO) 
szervezeti keretben 1nüködtek. 1-Iasonló főosztályi ke
retek jöttek létre a vakcina-tern1elés, a bioké111iai ter
n1elő területek és a diagnosztiku1nok területén is. 

Ünnepség a 25 éves élford11/á11 

r'\ jelen fejezet végén essen 111ég szó néhány speci
ális készít1nényrő!, valan1int tern1ékfejlesztési lehető
ségről, melyek eltérnek az Intézet korábbi, kizárólagos 
szerobakteriológiai készít1nény-profiljától. Ezekre 
azért volt szükség, mert a fentebb leí11 termékek jelen
tős részének hazai piacán az igények éves szinten n1eg
lehetősen stabilak voltak és az Intézet létéhez, vala1nint 
további fejlődéséhez újabb anyagi források felkutatása 
elengedhetetlenül szükségessé vált. 

A Hyase injekció liofilezett hyaluronidase enzimet 
tartalmaz, és 1nivel fokozza az e1nberi kötőszövetek 
„áteresztő" képességét, kon1binációs alkaln1azásával 
különböző befecskendezett anyagok gyorsabban és tá
volabb tudnak szétterjedni és felszívódni. Sebészeti, 
nőgyógyászati, belgyógyászati, szen1észeti hasznossá
gáról több orvosi közlen1ény jelent nieg. A Porcidenn 
sugársterilezett, liofilezett, 0,2-0,4 n1n1 vastagságúra 
n1etszett sertésbőr preparátu111, steril, izotóniás 
nátriumklorid oldatban történő 5 perces áztatás után 
fekélyek, hámsérülések és főleg égési sérülések befe
désére volt alkaltnas, niivel n1egakadályozta az égett 
vagy sérült felületek kiszáradását és fertőződését, vala
tnint elősegítette azok hán1osodását. Noha 1nár régóta 
nern gyártjuk, előfutára volt egy n1ásik, ina is kurrens 
égéstenípiás készítn1énynek, atniröl 111ajd a későbbiek
ben lesz szó. 

Az „előfutár" cín1et viszont n1egérden1\i niég két 
honnonkészít1nény is, a Gronn és a Pergonal injekció. 
;\ Grorn1 en1beri növekedési horn1ont tartahnazott és a 
hipofízis eredetű törpeségben alkaln1azták a gyenne
kek növekedésének fokozására. A Pergonal injekció 
humán menopausalis gonadotropin (HMG) hormont 
tartalmazott. Alkalmazásával olyan esetekben írtak le 
kedvező eredményeket, amikor hypogonadotrop álla
potok tünetei voltak csökkenthetőek vagy megszüntet
hetőek mind női, mind férfi kórképek eseteiben. A 
I-Iurnan Intézet 111indkét honnonkészítn1ényt az olasz 
Serono (Rónia) cég licence alapján forgahnazta és 1nint 
ilyenek, előfutárai voltak az őket a későbbiek során kö
vető sok-sok !icenckészítn1énynek. A készítn1ények 
ellentételezéseként az Intézet halottakból kivett agy
alapi mirigyeket (hipofiziseket) gyiijtött (természete
sen szak.inai és etikai sze1npontok szerint szabályozott 
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ronnában) és szúllitott az olasz cégnek. Itt einlithetö 
111eg. hogy egy n1úsik cégnek (Pasleur-1\,lerieux) fa
gyasztott placentúkat gyí.'1jtöttünk és szúllitottunk. an1it 
Franciaországban vérkészítn1ényck elöúllitásúhoz 
használtak l"el. 

S:::e1J1élri l'Úflo:::úsok u::: J111é:::e1 '·e:::erJsében 

;\ hatvanas-hetvenes évek forclulójún az Intézet 
vezetésében jclentös vúltozások történtek. 1970-ben 
nyugdíjba vonult (h: h:res Gúho1: az 1954-ben 11.igget
lenné lett vállalat elsö igazgatója . .'\Z ö vezetése idejé
hez köthetö az Intézet akkori. korúbban jelzett arcu!a
túnak kialakulúsa, a tennékstruktúra kittjlesztése. a 
uödöllöi gváreg\·ség létrehozása. Fö érde111e volt az is. 
houv iu.e7;· erö~- sz~7ken1ber uárclút hozott össze. akik 

dö~Íö s;erepetjútszottak a te~n1elési és kutatási felada
tok telíesítésében. a 1nagyar egészségügy igényeinek 
niinél ~zélesebh körü kielégítésében. n hazai járvóny
L't!.!\''i n1utatók ugrásszerü javulásában. Búr az akkori 
\'?iÍJa\ati igazuatc;k fö fC!aciuta a ter\·utasítúsos n1utatók 
teljesítése~ é; a \'úllalatok politikai jellegü 111ükö
désének n1axin1ális n1egszervezésc \·olt a l-lun1an Inté
zet nen1 tartozott a .Júlpolitízá!t'' n1unkahely'ek közé. 
itt rnindiu a szaknu1i 1nunka jelentette a legföbb szen1-
pontot. l)tódja az igazgatói. poszton í.I gödöllöi gyúr
ea.:vség vezetője. c.I!: I e1/i h·ún orvos lett. 

._. 1\z-- új igazgató inüködésének elsö évében. életének 
51. évében elhunvt d1: Bockhous::: Richárd. az Intézet 
tudon1ánvos és s~akn1ai vezetöie. aki a vúllalatnál és 
annak jogelődjénél eltöltött 25 -éve alatt oroszlánrészt 
vállalt és teliesített a tennelés. a tudonui.nyos kutatás. a 
szake111ber gúrda kiválaszt<:i.s és ne\·eJés valan1ennyi te-

rületén. Nevéhez sziunos in1111unológiai té111a kutatúsá
nak 111egszervezése és végrehajtása, az ezek eredn1é
nyeit tükröző száintalan előadás és közlen1ény, szak
könvv. hazai és külföldi kongresszusokon való részvé
te! fiízödik. Tudon1ányos 111unkáival elérte az orvostu
dományok kandidátusa mqjd doktora kitüntető fokoza
tokat. rviunkássága példaképül szolgált kortársainak és 
az öket követők tevékenységére is. En1lékét 30 évvel 
halála után is őrzi a I-lun1an Rt. az évenként kiírásra ke
rülö Backhausz Richárd tudon1ányos pályázat nieghir
detéséve! és díjazásával. valan1in1 a iviagyar lin111uno
!óu:iai Társaság (a l-lun1an Rt. tá111ogatásával) a Back
ha~1sz cn1lékbizottság és kuratóriun1 111üködtetésével. 
an1clv szintén az i1111nunológiai kutatásokkal foglalko
zó pŰ!:y~11nüveket. 111unkacsoportokat. életpályákat ré
szesíti erkölcsi és anyagi elisn1erésben. 

D1: f/(!16 ft·án a hetvenes évek végéig vezette az In
tézetet. ivlüködésének ideje egybeesett a két gyáreg_y
ség cuvlHt1nüködésének konszolidációjával. a korábbi 
„bÓké .... ; verseny" 111egszünésével, a terrnelési tervek kö
vetkezetes teljesítésével..:\ hetvenes évek elején az In
tézet központja Budapestről Gödöllőre helyeződött át, 
aine!y jó döntésnek bizonyult. hiszen a további fejlesz
tések lehetőségei itt adottak voltak. noha a hetvenes 
évek végéig ezek 111ég nen1. vagy csak kis részben va
lósultak 1neg. 

·rovább bővültek az Intézet együttn1üködési lehető
ségei külf'öldi intézn1énvekkeL de\·izan1entes csere ke
re;ében több országban. szán1os tanulnui.nyutat sikerült 
1negszervezní. Ezek közül a legtöbb a berlini SIFIN. a 
dre;dai Süchsisches Serunl\Verk, a zágrábi In11nuno
loski ZavocL a szovjet ivlecsnyikov. Taraszevics és Ga-
111aleja vállalatok inunkatársaíval valósult 111eg. 

1979. úprilis 28-án ünnepelte az Intézet fligget!en 
fcnnúl\úsúnak 25. évfürdulóját. ;\z ünnepség helyszíne 
a gödöllöi gyáregység központi épületének földszinti 
aulúja volt. inegfelelöen átalakítva és tCldíszítve a jeles 
alknlon1ra. /\z Intézet részéről az ünnepi beszédet tcr
n1észetescn dr rerii h·ún igazgató 111ondta el. aki alig 
két óra elteltével a dolgozószobújában tragikus hirte
lenséggel elhunvt. E111\ékét a vállalat öt iscnerö 111unka
túrsai .... l~ea.:velctt~! örzik. ;\z Intézet vezetését több n1int 
JCI éviu: F~·ivess1· /Jnre tern1elési igazgató végezte. 1\ ki
neveze~tt új iua~uató cl!: .-lrodi Lajos gyógyszerész lett . -- ._ . 
aki 1 980. január elsején vette át n1unkakörét. 
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