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AKTUÁI,IS OLDL-\cLAK 
Gyógyszerészet 48. 469-477. 2004. 

ÖTVENÉVES A HUMAN RT.* 

D1: Hegedüs László 

V. rész 
Új kihívások és távlatok a privatizáció után 

A H11111f111 lutézetbiil fl11111a11 Rt. lesz, 111ajd a 
!Vfn•op/Jur111 Ltd. tübbségi tulajdonába kerül 

/\ rendszerváltozás során nyilvánvaló lett. hogy a 
korúbbi gazdasági struktúrák átalakítása elkerülhetet
len. Noha a privatizáció ha111ar 1ncgindult, a l-lu111ant az 
„első hullámok" elkerülték. Mégis fel kellett készülni 
az átalakulásra. Így a vállalat a Pénzügykutató Rt.-vel 
átvilágíttatta a szervezeti és pénzügyi struktúráját és 
szervezetfejlesztési koncepciójút, a Coopers and 
Lybrand könyvvizsgáló céggel pedig felértékeltette a 
vagyonát és összeállíttatta a nyitó 111érlegét. /\Z így el
készült dokun1entun1 alapján született n1eg az átalaku
lúsi terv. an1ely n1ár tartaltnazta az átalakulással létre
jövö új részvénytársaság üzleti és szervezeti terveit. ;\ 
dokun1entun1ok felhasználúsúval és az ;-\Jlan1i Vagyon
ügynökség Igazgató 1·anácsának E-38/9/Á \'Ü/92. sz .. 
valamint a Népjóléti Minisztérium 1155/P/l 992. sz. 
hatúrozata alapján 1992. július 1-i hatúllyal alakult 
1neg a I-Iun1an Oltóanyagtern1elő és Gyógyszergyártó 
Rt. (röviden Human Rt.), amely teljes körü jogutóda 
lett a fenti iclöpontban n1egszí.ínt I-lun1an Oltóanyagter-
111elö és I(utató Intézetnek. 

1-\z Rt. cégbejegyzése a Pest ívlegyei Bíróságon 
1992. nove111ber :::'.7-én történt tneg. 1\z 1.500 rnillió fo
rintos jegyzett alaptőke n1egoszlása a tnegalakulás idö
pontjúban ( 1992 ): 

- ;\!la111i \iagyonkezelő Rt. (r\ \i Rt.) 98,41~„(i. 
- Gödöllő, Budapest és Balatonalmúdi önkor-

1nányzata összesen l .61Vi1. 
/\z így n1egalakult 1-lurnan Rt. szervezeti !Clépitésc 

l0nyegesen 1negváltozott inert az Rt. legfelsőbb szerve 
a közgyi.'!lés lett. an1ely után a hierarchiúban az igaz
gatóság és a felügyelö bizottság következik. a korábbi 
hierarchia élén egyedül álló igazgató pedig az igazga
tóság egyik tagjaként, n1int Ug~/vczető igazgató tevé
kenykedik a továbbiakban. 

Az A V Rt. mint tull\idonos. a Human Rt.-t az 1992. 
évi LIII. törvény alapján, a többségi á!lan1i tulajdonban 
tnaradó vállalatok közé sorolta. ;\ .. t<irsasúgi törvény'· 
szerint ez 111inin1u111 50~·~+ 1 állan1i tulajdonú részvényt 

· 1\ J-lurnan Rt. ölvcnCvcs évfordulújúra készült „.'\ J-luinan 
története'· e. kiadvún)i an:'agúnak /Clhasznúlúsúval. 

jelentett. Az 1993-ban végrehajtott alaptőke emeléssel 
a I-Iun1an Rt. jegyzett lűkéje 2.130 ntillió Ft-ra növeke
dett. Ebben az (~j tulajdonosi struktúrában az A V Rt. 
50<1() + 1 részvény tulajdoni hányada 1nellett a Társaság 
vczctöi és dolgozói is tulajdoni hányadot szereztek, 
ugyanakkor a nagyközönség kárpótlási jegy ellenében 
jutott Human Rt. tulajdonhoz. A Human Rt. eladása 
ügyében az,,\\! Rt. tendert írt ki, 111elyet több cég (köz
tiik n1agyar is) niegvett. de nagy nernzetközi cégek 
nen1 tettek vételi ajánlatot, n1ert akkor niég nen1 volt 
lehetőség a többségi tulajdonlás rnegszerzésére. /\ je
lentkező hazai cég csak részvénycserét ajánlott, a111ely 
az A V Rt.-nek nem jelentett tőkebevonást. 

Így került sor a kanadai Novophann Ltd.-nek 111int 
szakmai befektetőnek a Human Rt.-n belül tulajdoni 
hányad megszerzésére. (A Novopharm Ltd.-t korábban 
- a l-lun1anphanna i(fl.. 111egalakulásánál - niár e1nlítet
tük, ahol a I-Iun1an Rt.-vel együtt 50-50~·(, tul~jdoni ré
szesedéssel rendelkezett.) /\z így létrejött tökestruktú
ra és tulajdonosi részesedés az alábbiak szerint alakult 
( 1993, 1994): 

- A V Rt. 50. 78%, 
- Novophann Ltd. 36,22~/ii, 
- kisbefektetők 13,00% (ebben a csoportban a dol-

gozók részesedése 4.23~.1ó, a vezctöké 0,62!/íi. az Rt.-n 
kivülúllóké pedig 8, 15% volt). 

:'-\ l-lun1an Rt. 1994. évi 111ájusi közgyülése cldüntöt
tc. hogy a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén bevezetés
re kerüljön. i\ tőzsdei bevezetés előkészítésére IClkért 
brókercég a bevezetéssel egyidejüleg (~jabb tökcen1c
lést javasolt. Ez utóbbira azonban csak a 189/1994 

.4z: új infú;.iós iize111 épülete 
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(XII. 30.) szán1ú K„onn<inyrcnde\et 1negjelenése után 

keri.i!hetett sor, a1nely rendelet az Á V Rt. üzletrész ará

nyait a korábbinak a felére, n1ini1nu1n 25 °/o + 1 rész

vényre csökkentette. Így vált lehetővé, hogy az;\ V Rt. 

és a Novophann Ltd., vala111int a [~Iu1nan Rt. között ér
vényben lévő szerződésnek 111egfelclöen a Novopharn1 

Ltd. a Human Rt. tulajdonának több mint 50%-át meg

vásárolhassa. Is1nét átalakult tehát a tőkestruktúra, a 

tőkeemelés után ennek értéke 2.800 millió Ft lett. A tu

lajdonosi hányadok százalékos megoszlása ( 1995) a 

következő: 

- Novophann Ltd. 52,62(Y<i. 
- A V Rt. 27,38%, 

- egyéb tulajdonosok 20,00(~ii. 

ivlegtörtént tehát a „nagy áttörés"': a l-lu1nan Rt.-nél 

egy küll(Hdi v::illalat többségi tulajdonrészt szerzett. 

Persze ez ekkor 111ár nen1 volt különös. hiszen a válla

latok és intézn1ények sora került részlegesen vagy akár 

100%-ban is külföldi tulajdonba. Az 1996-ban véghez

vitt alaptőke emelés (3.800 millió Ft-ra) a Human Rt. 

tulajdonosi struktúráját isn1ét - az alábbiak szerint -

módosította: 
- Novophann Ltd. 55.52~10. 

- A V Rt. 27,38%, 

- egyéb tul<iidonosok 17, 10%. 
rv1ivel az időben kicsit e!öreszaladtunk. vissza kell 

1nég térni a korábbi évek néhúny fontosabb történésé

re. tnindenekelött arrn: tnilyen cég volt a Novopharn1 

Ltd„ a l-lun1an Rt. többségi tulajdonosa? 

/-\ Novophann Ltd. Kanada egyik legnagyobb gene

rikus készitn1ényeket elöállító vúl\alata vagy inkább 

vállalatcsoportja. n1elyhez Kanada és az LlSf\ területén 

több helyszínen tennelö, kutató és nagykereskcdelrni 

egységek tartoznak. \iezetöje cl!: Leslie Dan, rnagyar 

szúnnazúsú gyógyszerész. l\ vállalatcsoport a kilenc

venes évek közepén. éves szinten 600-700 111illió ka

nadai dollúros forgaln1at bon:yolított le. Ezzel együtt 

nen1 beszélhetünk túlzottan nagy \étszá111ot foglalkoz

tató cégcsoportról. hiszen a kilencvenes évek derekán 

l\:anadában 1nintegy 1600. az US/\-ban pedig 400 en1-

bcrt foglalkoztatott. a111i kb. csak kétszerese a I-Iun1an 

.A Biokéulia iize111 bejárata 

R.t. akkori. kb. 1 OOO fős éves szintü útlaglétszún1ának. 

r\ vállalatcsoport tern1ékeinek elöntő többsége nen1 ste

ril készít111ény. n1ivel a tennékpalettán tabletták, filn1-

tab!etták, kapszulák. porok. kenöcsök. gélek. kúpok, 

vitan1inok. szuszpenziók szerepelnek. de a cégcsoport 

igen széleskörü választékot kínál. "\ tennékpalettához 

nagyon jól illett a l-lun1an RJ. főleg steril készít-

111ényekel tartahnazó profilja és a l-lu111anphanna Kft. 
szilárd gyógyszerfonnákat tern1elö gyáregysége. 

1\ Novophann Ltd.-vel 111int szakn1ai befektetővel 

létrejött tulajdonosi, gazdasági és tudon1ányos kapcso

latban n1ár kezdetben benne volt a lehetősége. hogy a 

l-lun1an Rt. l~j tennékekkel jclc1~jen rneg ni ind a hazai. 

n1ind az export piacon. f'öleg 1\.anaclúban és az US1\
ban. /\z ez utóbbi területre való „betöréshez·' igen ko-

1110!;: szaknu1i eről'eszítés látszott szükségesnek. Ehhez 

111indenesetre igen kedvező volt a No\·ophann 5()~,~1-011 

!Clüli résztul.:~jdona é.s főleg az a ny·i\atkozata, 111ely 

szerint az évenkénti osztalékát a l·lu111an Rt. további 

fejlesztésére kívúnja lördítani. 

1::.:!.[.r /ie//e111et/en „iuter111e:.zo " ... 

Bár az elözö !"ejezetekben leírt tuh:üdonosi és egyéb 

változások jelentös f"ejle111ényck voltak a vúl\alat életé

ben. a korábbi gazdasági sikerek az l~í körüln1ények 

között is töretlenül rolytatócltak. \ 1onatkozik ez a gö

döllöi új \ 1akcina iizen1 tevékenységén::: is. ahol a ko

rábbinál sokszorosan nag)'Obh volun1enü vakcina ter-

1nelés sen1 tudta kielégíteni az egyre növekvö export 

igényeket. Így került sor az i\usztráliáhan 1nüködö. 

C'SL ((\)111111011\vealth Serun1 Laboratories) vállalattól 

szúnnazó diftéria. tetanusz és pertusszisz antigének 

importjára. melyckböl a Hurnan Rt. Adszorbeúlt DTP 

vakcinát f'onnulált. an1elyet tnagyarorszúgi törzsköny

vezés után. a hazni [)-rP-vel együtt, szün1os országba 

exportúlt az lntervax-on keresztül. lö!eg LiNIC'EF ren

delésekre. 
:\ l-lu1nan Rt. ! 993 tavaszán kapta n hírt. hogy az 

egyik szon1szédos orszúgban egy el!cnörzés kapcsún a 
1-ltnnan Rt.-böl szúnnazó. itt ter111elt antigénekböl ké

szült o·rp vakcinát egereken toxikusnak találtük és azt 

a \Vl-1()-nak is bejelentették. ;\ bejelentés a napi s~~jtó

ban is napvilágot látott és a 111agyar tnédia bővebben 

foglalkozott az esettel. .1\ l-lun1an Rt. isn1ételten elvé

gezte a s:::~ját és a visszaküldött vakcina vonatkozó to

xicitási vizsgálatút. an1ely a korábbi ercdn1énycket 

inegerősitve n1eg!C!clö eredn1énnyel zárult. Idöközben 

a \\71-10 is lliggetlen cllcnőrzö laboratóriu1nokban \·izs

gúltatta be a kérdéses tételt és azt úllapította 111eg. hogy 

bizonyos cgértörzsün a vakcina tén_y'leg n1utat toxikus 

tüneteket. így a 1-lutnan Rt. összes Yakcina exportúlúsút 

ll::l ll.iggesztctte. 
Ez igen érzékenyen érintette a \!~dlalatot. hiszen a 

folyan1atos rendelések teljcsitése érdekében igen nagy 
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111ennyiségü antigén várt exportra. 1-\ \Vl-IO kiszállt Gö
döllöre. n1egvizsgálta a 1-luinan Rt. vakcina tern1elési 
és ellenörzési körüln1ényeit, söt az OKI Oltóanyagel
lenőrző Osztályát is ellenőrizte. l'Vlegállapította, hogy
noha a \Vl·IO és egyéb ne111zetközi előírások és gyógy
szerkönyvek nen1 specifikálják a felhasználható egér
törzsek 111ilyenségét - a I-lu111an Rt. által hagyon1ányo
san használt állatok érzékenysége, a pertusszisz anti
gén esetleges toxicitását jelentő tfiktorok detektálására 
111égis kisebb. Ezért javasolta niás, érzékenyebb egér
törzs bevezetését a toxicitási vizsgálatokba. Egyúttal a 
többi oltóanyag (Tetanusz toxoid, Diftéria-tetanusz 
vakcinák gyerrnekek vala111int felnőttek i1111nuni
zú!ásúra) szállítási tilaln1át n1egszüntette, dc a DTP-t 
továbbra se1n '\iánlotta LJNICEF szállításra a problén1a 
111egn:·ugtató niegoldásáíg. 

/\ sok-sok országba korábban kiszállított vakciná
kat nen1 vonták vissza és a felhasználók részérő! sen1-
n1il'éle reklan1úció ne1n érkezett. ,1\ 1-luinan Rt. a saját 
tennelésü antigénekböl gyártott D"rP vakcina tennelé
si Cs rorn1u!álási technológiáját n1ódosítottn és beve
zette az „érzékenyebb .. egértörzs használatát is. fVJivel 
u nevezett vakcina n1indenben tnegfe\c! a szigorú vizs
gúlnti követeltnényeknek. azt a hazai i1nn1unizálási 
naptárban hatósági jóvúhagyússa! és f'elszabadítússal a 
111ai napig sikeresen alkaln1azzák a korábban „n1egszo
kott'' kitünő cpiden1iológiai eredinényekkel. 1\ DTP 
vakcinún kívül a többi oltóanyag exportú\úsa is töretle
nül folyik. több vállalati WHO ellenőrzés sem talált ki
fogúsolni valót sen1 a gyártásban. sen1 az ellenőrzés
ben. 1\ o·rP-vel azonban ne111 sikerült visszakerUlni a 
ne111zetk.özi vérkeringésbe és 1nivel a kilencvenes évek 
végére a \ 1akcina üzeni perspektívúi igencsak 1nódo
sultak. erre a közeli jövőben valószínüleg 1nár nen1 is 
fog sor kerülni. 

Irúuy a tifZ5ide! 

i\ Hun1an Rt. gazdasági eredn1ényei a kilencvenes 
évek elsö relében a n1agyar gyógyszeripar egészéhez 
viszonyítva is kie1nc!kedö fejlődést tükröztek.;\ vú!lalat 
nettó árbevételét és az éves átlaglétsziun adatait 1991-ig 
hezúrólng konihhan 111;ír isn1erteHfik. /\ következö négy 
év hasonló adatait az/. tríblrízatban közöljük. 

i\. nettó árbevétel adatainak rohainos növekedésével 
kapcsolatban l'cltétlenül cn1lékczni kell a I-Iu111an Rt. 
nagykereskede!n1i tevékenységének 1992. július 1-i 
indulására. lvlíg az indulás évében a saját tennelésből 
és szolgáltatásokból szánnazó árbevétel 93cvo volt, a 
nagykcrcskedelen1é pedig n1indössze 7t~1(1, addig 1995-
bcn ez az aráll)' 1nár kb. 50-501!:'(1 volt. Ezt a vúltozást a 
ll. táblázat adntai szemleltetik. 

/\ l,l un1an Rt. nagykereskcde IIni tevékenysége 
1995-rc n1úr az orszóg egész területére kite1:jeclt, ellát
va több 111int 300 különböző hc!yis0gben !évö egész-

!. táblázat 
A vállalat uetto tirbe1•ételé11ek és átlag létszá11uí11af,: 

alakulása 1992-1995 kiiziitt 

Év Nettó Átlag 
árbevétel létszárn 

(MFt) (fő) 

1992 4.410 1059 
1993 6.372 1013 
1994 9.251 984 
1995 10.703 1012· 

' :\ L:\Tl-bó! ~5 fii :itn!!t:l~v..:J 

ségügyi intéz1nényt. /\ vállalat több n1int 150 kórház
ban. 20 nagykcrcskcdö részére. valan1int 650 n1agún
patikába szállított tcnnékeket. 1-\ förga!o1n cn1elkedését 
jelentös 111értékben segítette a gyógyszerisn1ertetői 

pro1nóciós tevékenység f'cjlesztése, a1nely a kórházi 
célú gyógyszerCorgaln1azásban. a háziorvosok között. 
illet\·c a 1nagúnpatikai hálózatban növelte hatékonysá
gút. i'vlindezen tényekre alapozva 1995. augusztus hó
napban n1egkezdödött a nagykereskedeln1i tevé
kenység önálló telephelyének kialakítása. r\ Gödöllőn 
lévö raktárbázison, a raktárépület felújításán és új iro
daház építésén kívül korszeríi. szán1itógépes háttérrel 
rendelkező raktározási rendszert hoztunk létre. Ezzel 
rncgtercrntödött annak a lehetősége. hogy 1996. január 
l-től a nagykcrcskcdc\111i tevékenységet a l-lun1an Rt. 
1 ()()<~/ó-os tult\jdonában lévő l·lun1antrade Gyógyszer
nagykcrcskcdeln1i Kft. vegye át (irányítói: l!orvárh 
Lás::lá. d1: fletényi Lás::lá. Bakó Sánclor). Ezzel a 
.,Hun1an család'' tagjainak szán1a háro1nra növekedett 
(Hun1an Rt.. l-lun1anphanna K.ft., l-lu1nantrade Kft.). Itt 
c1111ítjlik n1eg. hogy 1994. évben a J-lu111an Rt. az Eli 
Lilly céggel iv!EDCO néven új. közös társaságot alapí
tott. 50-50?lil-OS tulajdoni résszel. Ez a társaság. n1ely
nek neve 1995 folya111i111 PRAXICO-ra változott, je
lcntös bénnunka ex.port lchctöséget biztosított a 
Htnnan Rt. szán1úra. 

Rö\'iden így lehctettjellcn1czni azt a gazdasági hát
teret an1el\yel a vállalat részYényci az 1994-es küz
gyülési hatúrozatnak 111t:gl'ele!öen, 1995. július 24-én 
bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktözsclére. Búr u 
Hun1an Rt. részvényei nern tartoztak a .,húzó'" részvé-

I !. táblcízut 
A nello árbe1'étel arányainak 1·álto:;,ása 1992-1995 kö:;,iitt 

Év 

!992 
1993 
1994 
1995 

Nettó árbevétel 
saját tcrrncléshéíl 

(il!Ft) 

4. 114 
4.456 
~.993 

5.474 

nagykcrcskc
dclcmbiil (MFt) 

296 
1.916 
4.258 
5.229 



472 GYÓGYSZERÉSZET 2004. augusztus 

nyek közé, az éves értékelések tükrében tisztességesen 
111egá!lták a helyüket. Viszonylag kisebb forgahnuk 
n1iatt a részvényeinket 1999-ben a „B" kategóriába so
rolták, végül 2000-ben a tőzsdéről kivonták. De ez 111ár 
egy 111ásik esen1ény részét képezi ... 

Új ter111ékek az áté11ített Bioké111ia iize111be1t 

A l-lun1an Rt. korábbiakban vázolt gazdasági ered-
111ényei további üzen1-korszerüsítéseket és 111odernebb 
technológiák alka!n1azását tették lehetővé. Ez a111iatt is 
szükségessé vált, hogy a nen1zetközi gyógyszergyártá
si és 1ninőségbiztosítási követcl111ények egyre szigo
rodtak, így a hazai és export piacokon egyre nött a ver
seny a n1ind jobb tennékek és a világ nagy gyógyszer
gyárai között. A l-Iun1an Rt. nen1 tartozott az utóbbiak 
közé, sőt a közép1nezőnyben való inegkapaszkodás és 
túlélés feltételei is egyre nehezebbé váltak. Ezért a vál
lalat vezetöségc úgy döntött. hogy csak a 111eglévő üze
n1eink rendszeres felújításával vagy újak építésével le
het a szakn1ai elvárúsoknak és a piaci kihívúsoknak 
eleget tenni. Az a vélen1ény alakult ki. hogy 1ninin1un1 
10 évente szükséges az üzen1i rekonstrukciók végre
hajtása. 

lsn1ert. hogy „új" Biokéniia üzen1ünk 1985-ben 
épült. f\ világban felgyorsult n1üszaki fejlődés és az 
újabb, speciális en1beri vérszárniazékok iránti fokozott 
igény, valan1int a biológiai (főleg vér)szánnazékok 
előállításának területén is egyre szigorodó előírások, 
továbbú több negatív hatású, külföldön előfürdult n1i
nőségi prob!én1a niegelőzése szükségessé tették az 
üzeni átalakítúsút. Ez 1994-bcn 1neg is történt és az új 
üzeni 1995 februúi:iúban 1nár átadásra is került (irányí
tói eb: Katona Ferenc. Alasek István. f(irá!yné S::abó 
GJ·örgi·i). 

r\ vérkészítinények biztonsága érdekében a korsze
rüsítés úgy történt. hogy a különböző tern1ékcsoportok 
(albun1in. ga111nia globulin készítn1én.yek. véralvadást 
segítő faktorok) egyniástól elválasztva, párhuza111osan 
legyenek gyárthatók. Ezért az üzeni a gyártástechnoló-

Ter111e/(f111u11/a1 a Bioké111ia iize111be11 

giák figyelcnibevételével, vírusveszélyesség szeni
pon~jából aktív és inaktív munkaterliletből áll, szinte 
.,két üzeni egy üzen1en belül". A gyártó területen a 
technológiák előírásai szerinti különböző tisztaságfo
kozatokat a niegkívánt niértékben és n1inőségben 

klin1atizálják és kie111elt tényező az üzeni sze111ély- és 
anyagforgalniának kereszteződésnientes kialakítása, a 
különböző veszélyességi lükozatú szilárd és folyékony 
hulladékok elkülönített kezelése is, 

Az Európa Tanács Miniszter Tanácsának R (90) 9, 
szá1nú ajánlása szerint a különböző országokban az ott 
neni honos fertőző ágensek behurcolási veszélyének 
kiküszöbölése érdekében. an1ennyiben arra niód van, 
hazai alapanyagból készült vérkészíttnén)'·ekkel kell el
látni a betegeket. Így a niagyar egészségügy valaniint a 
l-lu111an Rt. vállalati vezetésében 111egfogalniazódott az 
a jogos igény, hogy a hazai szükségleteket kielégítő. 
önkéntes véradási aktivitásra alapozott, n1ár több 1nint 
JO éve folyaniatosan gyártott .. hagyon1ányos" plazn1a 
tern1ékek (albu111in, ga111n1a globulin) niel!ett. a vele
született vagy szerzett vérzékenységben szenvedő be
tegek (kb. 1 OOO szcn1ély) hatékony kezelését seni in1-
portált készitn1ényckkeL hancni jó n1inőségü hazaí ter
mékekkel biztositsuk, Konkrétan a Vl!L és IX. fakto
rokról van szó. 

l\z egészségügyi konnányzat. az Országos Vérellá
tó Szolgálat és a l-Iunian Rt. közösen a hatékony 
f~\dolgozást és a biztonságot egyaránt garantáló 
gyúrtástechnológia vásárlása rnel!ett elöntött. Ez a vá
lasztós tenderkiírás és fliggetlen szakn1ai szervezet 
döntése után a vi!3g egyik legnagyobb plazniatennék 
előállítója, a Behring\verkc l\.G. (Nénietország, későb
bi jogutódja a Ccnteon Pharma GmbH. lett) eljúnísúra 
esett. i-\ licencdíj alapösszegét az egészségügyi kor
nuínyzat biztosítottn. a tern1ékek forgalniazúsátó! 11.ig
gö roya!ty fizetését a l-lun1an Rt. \"úl\alta n1agúra. ;\z 
ennek alapján clöállitott VIII. és IX, !'aktor készitmé
nyek iV!agyarorszúgon 1995-ben kerültek törzs
könyvezésre. 

;\ 1nodernizált Biokén1ia üzcn1bcn 1nindcn tennék 
gyártása a vírusinaktiválás technológiai lépéseit is tar
tahnazza. n1égpeclig olyan eljárásokkal. n1clyek 
validációját nc1nzctközi cégek végezték cl. Ez a ncn1-
zetközí valídrílás biztosítja azt is. hog_y folytatni lehes
sen a niár jóval korábban elkezdett frakcionálási bér-
111unkúkat külföldi, nyugati cégek részére. ivlég régeb
ben a plazn1afi·akcionúlás kiinclulúsi anyaga a lejárt hu-
1nún vérplazn1a volt. az újabban alkal111azott tech
nológiák rnár a friss fUgyasztott plaz1nák (f-'FP) 
rc!dolgozúsán alapulnak. Ez utóbbi alapanyag IOl:'a-
111atos biztosítúsúhoz szoros együttn1üködés szükséges 
a vércl!útó intézn1ényckkeL aniely a Népjóléti i'vlinisz
tériu111 koordinúló tevékenységével és az Országos 
l·Jacn1atolúgiai. V'értranszfúziós és lnununológiai Inté
zet szakn1ai irányitásúva! indult n1cg. /\z FFP elöállitú
súhoz clcngcdhctetlcnül szükséges berendezések egy 
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részét (gyorsfagyasztókat és centrifugákat) a I-!u111an 
Rt. szerezte be és adta át a vérellátó állon1ásoknak, 
amelyek ennek ellenértékét FFP-val egyenlítették ki. 
Bánnelyik vérkészítinény csak olyan egészséges dono
roktól szánnazó vérplazn1ából készülhet, akik bizonyí
tottan a 1nindenkor érvényes európai nonnáknak és 
előírásoknak n1egfelelnek. 

;\ korszerüsített üze1nben a faktor tennékeken kívtil 
han1arosan elkészült az intravénásan alkaln1azható lio
f-ilizált nonnál hu1ná11 ga1nn1a-globulin készítn1ény is, 
amely Humaglobin néven 1997-ben került törzsköny
vezésre. Régi hiányt pótolt, 111ivcl „elődje", a folyé
kony \1énagarn1na ne1n volt korszerü tennék. 

Jvlindenképpen en1lítést érden1eL hogy a kilencve
n~s évek n1ásodik felétől n1egkezdődött és napjainkban 
is fól.ytatódik vérkészítn1ényeink exportja (a fbktoro
kon kh·ül). tennészetesen a hazai szükségletek teljes 
körü biztosítása 1ne!lett. Így elniondható, hogy az ötve
nes évek n1ásodik felétől először I<.öbányán elkezdett. 
1najd Ciödöl!őn töretlenül folytatódó plazn1afrakcioná
\<1si t~vékenység ininiár több évtizede a I-Iunian egyik 
alaptevékenysége. 111ivcl inindig alkalrnazkodni tudott 
a különbözö korok éppen „aktuúlis'' egészségügyi 
szükségleteihez, valan1int a korszerü tennelési és el
lenörzési IC!téte!ek biztosításához. 

(Jj területen új ü;.e111: a „L„fT/" 111egliódítása 

A .. LATI" a Laboratóriumi Allatokat Tenyésztő cs 
-rakarn1únyellátó KJl. nevének a rövidítése. /\ LAl'I 
Gödöllön a l-lun1an Rt.-\·el szenibeni parkos területen 
111l'1ködött. hosszú éveken út a nev~nek 111egfelelően 

egereket. patkányokat. tengerinialacokat, de niég 
n1acskákat is tenyésztett és adott e! a különbözö fel
használóknak. í-\ 1-lunian is innen biztosította éves szin
ten több tízezres egérszükséglctét. /\z országos hírne
vü. igenjú szake111bcr gárdával rcndclkezö vállalat 111ü

ködésc a rendszerváltozás utáni években az egyre 
csökkenö igény rniatt gazdaságtalanná vált. ezért ! 995-
ben felszún1olták. :-'\z eladására kiírt tenderpályúzatban 
1-ll MFt vételúr szerepelt. a Human Rt. tenylegesen 
135 rvIFt-Crt vette incg a területet a rajta álló éptiletck
kcL bl!rl!ndezési és felszerelési tárgyakkal együtt. Sőt. 
1995. első !Cleveben a LATI megvételével az ott dol
gozók többsége - niintegy 25 fő - is útkcrült a I-Iun1an 
flt. állo1nányába, különböző területekre. 

;\ Lf\TI 1negvúsárlásúval a l-lu111an Rt.-nek 
elsősorban a távlati fejlesztések biztosítúsa volt a fö 
c:élja, dc a fő~pületben lévö laborokat azonnal haszná
latba vette a J(őbúnyáról kiköltöző ivlikrobiológiai La
boratóriu111. niajd később az egyébként hozzá tartozó 
'J"örzsbank is . .:\ inacskák és a tcngerin1alacok tenyész
tése a L.'\T!-ban ugyan 1negszünt. de a patkún.yok és 
fölcg egerek tenyésztése a I-Iunian Rt. égisze alatt to
vúbb folytatódott. /\z egyéb helyiségek pedig raktúro-

zási célokra, bizonyos csomagolási tevékenységekre 
bizonyultak jól hasznosíthatónak. 

f\ LATI niegvásárlásával a I-lun1an Rt.-hez került te
rületeket és épületeket ma már teljes egészében kihasz
náljuk, sőt a volt LATI területén, zöldmezős beruhá
zásként egy vadonatúj üzeni is létesült az infúziók elő
úllítására. Ez az építkezés, a hozzá tartozó nagy terüle
tü raktárbázissal együtt, a I-lunian Rt. talán legnagyobb 
beruházásaként vonulhat be a vállalat történetébe. 

Az l~j Infúziós üzeniet 1998 áprilisában avatták !'Cl. 
/-\ „régi" üzeni i 966, tehát a gödöllői gyáregység nieg
építése óta egyfolytában üze111elt, tern1észetesen sza
JllOS kisebb-nagyobb rekonstrukción 111ent keresztül és 
eredeti helyén, tehát a főépület földszintjén további fej
lesztése niár nen1 volt lehetséges. Noha a „régi'1 üze111 
a fennállúsa alatt egyre nagyobb niennyiségü infúzió
val látta el folyan1atosan n hazai piacot, sőt az időköz
ben nieghódított exportpiacokat is, rnégis eljárt felette 
az idö. A LATI területén felépített iij üzem részben az
zal a céllal létesült, hogy niegl'eleljünk a legniagasabb 
szintü Giv!P követelrnényeknek. söt az Európai Közös
ség irányelveinek. 1násrészt. hogy jelentös niértékben 
növeljük az üzeni tern1elö kapacitúsát, hiszen a hazai 
éves igény ug:'ancsak közelít az európai 1 liter/rö 
nagyságrendhez. 

f\z 1\j üzeni n1integy 5000 1112-es 1nunkaterületének 
jelentös része ún. ellenörzött terület. ez utóbbiból pedig 
-ioo 111 2 • .tiszta" n1inősítésli. /\ steril levegöt rnagas 
színvonalon standardizált levegökezclő rendszer 
(1-IV'.-'-\(') biztosítja . . !\z infúziók gyártásához szükséges 
desztillált víz többlépcsős eljárással készül, aminek két 
legfontosabb lllzisa a reverz ozniózissal végzett tisztítás 
és inaga a desztilláció. ;\z így elkészült desztillált víz a 
rendszerben folyan1atosan cirkulúL höfoka állandóan 
85 °('. 1\z üzcinbcn a legnagyobb gyártási tétel nagysá
ga 8000 liter. ezzel a 111ennyiséggel a~ töltösor ellátása 
oldattal IOlyan1atosan biztosítható. /\ gyártástechnoló
giúknak n1egfelelöen n1ind aszeptikus gyártássaL n1intl 
tenninúlis hősterilczéssc! készülhetnek inl'úziós olda
tok. ;\teljes gyártási folyarnat 111onitorozása és cl!enör
zése a tenneléshez funkcionó.!isan kapcsolódó autorna-

A LATI épülete 
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.4z Infúziós iize111 részlete 

tizált rendszerekkel és gyártásközi \aboratóriu111okban 

végzett vizsgálatokkal történik. r\ röviden vázoltak tel
jes n1értékben biztosítják az üzein Gi'vlP konfünnitdsát 
ahol egyébként évente összesen 20 1nillió egység infú

ziós oldat állítható e\ö üveges. 111C1anyag zsákos és ún . 

.. bottle pack„ (ffS. fonn-Fill-Seal) kiszerelésben. !Az 

üzeni vezetője Sinzon Er::séhet.) 

És 111ég uéhán_i· újdo11.\·ágról . .. 

.i\ korábban n1úr leírt „alapelv". rnely szerint az üze-

111ck ineghatúrozott időközönkénti rekonstrukciója a 

piaci \·ersenyképesség fenntartása érdekében 

elkerülhetetlen. az előbb leírtakon kívül 1nús területek
re is kitc1~jedt. Így röviden essék szó a Steril Portöltő és 

a Liofilizáló üzen1ek 1nodernizólásáróL n1íg a \lakcina 

üze1nre a késöbbiekben kicsit részletesebben fogunk 

kitérni. ;\ Steril Portöltő üzeni GivlP elvek szerinti 

útalakítúsa ( 1997-ben) lehetövé tette az alábbi antibio

tíku1nok legkorszerübb igények szerinti gyártását: 

- Steril Cefozolin Sodium USP. 0.5-1.0-10.0 
gran1rnos töltésekben a Novophann kanadai piacára. 

- Steril Cef'oxitin Sodiun1. ! .Cl és 2,0 gran1111os 

tö!tésekben. szintén ]\lovophann rendelésre. 

!vlandoke[ ! ,0 gnun1nos injekció. a Lilly cég li-

ccncc szerint. 

Íg~.i a gyúrtott tern1ékek 111inöségének biztonsága is 

jelentősen növekedett. 
;\ Liofilizáló üzeni (irányítója eb: S:::/ike Csaba) 

rekonstrukciója is 1997 Colya1nán történt, a korszerü 

részleg éves kapacitása n1integy l n1illió egység.;\ 111úr 

en1lített I·Iun1aglobin készitrnén.yen kivül 1nég az aláb

bi ter111ékek gyártása történik ezen a területen: 

- Brieta\ Sodiun1, 0,5 g injekció, Lilly licenc alapján. 

- Hydroconisone Sodium Succinate. 0.1-0.25-
0,5-1.0 gran1111os injekciók, Novophann forgaln1azúsra. 

- !vfethylpredniso!one Sodiun1 Succinate, 0,04-

0.125-0.5-l,O gra1nn1os injekciók. szintén Novophann 

forgalrnazásra. 

- Vancoinycin, 0.5 és 1,0 gn1111n1os injekciók. 

Lezárva a gödöllői telephely 1nodernizálásúról szó

ló fejezeteket. n1eg kell 1nég en1lékezni az 1966-ban 

épült főépület halljának, lépcsőházának. irodáinak át

építéséről, a konferencia ter111ek kialakításáról, az l~j 

szakkönyvtár és az új ebédlő helyiség létesítéséről is. 

i'vtindez a kilencvenes évek derekán valósult n1eg. A 

gyár teri.iletén több n1odern raktárépület is felépült, rne

lyeket 111inden hazai és külföldi auditálás során ellen

őriztek és megfelelő minősítést kaptak. 

Végül régi adósságát törlesztette a vállalat. an1ikor 

a kilencvenes évek végére t-e!építette a régóta hiá

nyolt új, n1odern úllatházat. an1el.y tninöségileg és 

szak111ailag rnessze túlszárnyalja az eddig ilyen célra 

használt egységeket. ;\ kli111atizált helyiségekben jól 

111egolclható az :illatok (egerek és tengerir11alacok) ka

ranténban tartása. az in1n1unizúlt állatcsoportok elkü

lönítése a 111úr felülfertőzöttektöl vagy intoxikáltak

tóL nen1 is beszélve n 111cgfe!elö tnkarn1únytárolásról. 

a hulladékok kezeléséröl és elszállításáról, a napra

kész dokun1entúcióról. Ilyen szakszerü állattartási le

hetöséggel a 1-luinan Rt. és elödei korábban soha sen1 

rendelkeztek l 

Búcsú l{ffbáuyátó/ 

/\z elözö f'ejezetekböl jól nyon1011 követhető volt a 

gödöllöi gyáregység kilencvenes évekbeli fejlesztése. 

dc a köbún:yai te!cphelyröl nc1n, vagy csak alig esett 

szó. l<.orúbban lúthattuk, hogy az eredetileg K.öbúnyún 

végzett szán1os tevékenység Gödöllöre került. Koráb

ban az infúziók. késöbb a vérszúrn1azékok és vakcinák 

gyártúsa is kiköltözött a fövúrosból. Legtovább a diag

nosztikus készitn1ények g)'Úrtúsa n1aradt eredeti telep

helyén, dc ezek tcnnelése a nyolcvanas évek közepé

töl egyrt csökkcnö tcndenciújú lett. söt nagyobb ré

szük nz idök folyan1ún törzskönyvi törlésre is került. 

!~s ez utóbbi tény ncn1csak a diagnosztikun1ok jó ré

szén„\ de szún1os. idöközben korszerütlenné vált ké

szítinényre is vonatkozott (pl. állati eredetü i111111LHl

szérun1ok. allergének, az i1n1nunitúst aspecifikusan 

befolyúsoló készit1nényck és 1núsok). Így a köbúnyai 

létesíttnények !Cjlesztése feleslegessé \·últ, leg!Cljebb 

egyes területek „szinten tartása" lehetett a reális cél. 

Ez alól csak a Törzsbank és a \iércsoport-szerológiai 

()sztály \'Olt a kivétel, ahol tnindvégig színvonalas 

szaknu1i n1unka rolyL de 1999-ben ez a két terület is 

Ciödül!ön kapott elhelyezést. 

!\1livel n köbúnyai telephelyen lévö létesítn1é

nyck. helyiségek különben is 1nindvégig a Phylaxia 

tulajdonút képezték, a sorra !Clszabaduló \aborató

riun1ok és irodai helyiségek végérvényesen vissza

kerültek a Phylaxin-Sano!i tulajdonóbn. Így ért vé

get a Hun1an köbúnyai tevékenysége. ott. ahol a szú

z<.H.l clsö felében clkczdödött, a n1úsodikban pedig 

kiteljesedett. 
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.4 111i11(fségiigy követe/111é11.rei11e/( 111egva/Ó,'iÍl(ÍSa 

ivlint isn1eretes, rvlagyarországon a G1VlP előírásai 

1976, a GLP elveinek alkalmazása 1993, a GCP előirú
sai pedig 1994 óta kötelező irányelvek, 111elyek betar
tását az OGYI felügyeli. Ennek n1egfele!ően a l-lun1an 
Rt. minőségbiztosítási rendszere a GMP, GLP és GCP 
irányelveire épül, n1elynek 111egfelelő n1üködését a si
keres hazai valan1int külföldi hatósági inspekciók iga

zolják. 
Mindenekelőtt le kell azonban szögezni, hogy a 

1-ltunan Rt.-ben és jogc!ödjeiben a 1ninőségellenörzés 

rnindig is szigorú kritériun1ok szerint n1üködött. 
i\ l-lu111an Intézetben n1ár a „Gf'v!P éra" előtt is n1ind 

a köhányai. 111ind a gödöllői gyáregységben külön-kü
lön n1üködö biológiai és analitikai ellenőrző osztályok 
tevékenykedtek, nielyek a hetvenes évek közepétől fő
osztály (MEFO) keretben müködtek. Az akkor létreho

zott i\1! E FO rendszer ( tern1észetesen időközben sokat 
korszerüsödve) lényegében 1nind a 111ai napig fennáll, 

értelen1szerüen a kőbányai gyáregység n1egszűnése 

után n1a tnár csak Gödöllőn . .t-\z e111lített el!enőrzö osz
túlyok. szigorú technológiai előírások alapján főleg a 

végtennékek n1inöségét vizsgálták a G!v1P követel
n1ényrendszer niegfogaln1azása előtti időben, de „in 
process" ellenőrzö lépések is be voltak építve az ellen

őrzési technológiákba. (/-\ i\1IEFO első vezetője l'1: 
Be11kú .-1/adár volt, akit a későbbiekben c/J: S:::epesi Gó
ho1: ti!: Auher Endlia. cl!: Pethii Gábor és flitá11.1·iné eb: 
,\fort·oi }fagdo/11a követett./\ föosztályhoz tartozó Bi
ológiai Ellenörzési Osztály vezetését sorrendben dr 

r-úhián Fere11cnú. Lakné dr Kriston !\atalin. !Jegedüs
né dr l~c,\~1· Ri1a. e/!: F!egedz';s Lús::ló és (/J: Golc1111bus 
Zs11::sa végezte. a l(én1iai Ellenőrző Osztályét pedig 
Rérfá!i-ine Molnár Ildikó). 

i\ hazai és nen1zetközi GíVIP elöírásokat kezdetben 

csak a késztennékek gy«:irtúsi körüln1én:1einek szabfl
lyozására alkal1naztuk. n1a n1úr tennészetescn a teljes 
gyógyszergyúrtási folya1nat kézben tartúsúra és cllen
örzésér~ szolgálnak. Ennek rnegfClclöen a GivlP beve
zetésének kezdetén (hetvenes évek elsö rele) csak a 
késztennékek gyártását zárta le az úgynevezett „felsza
hadítús'·. a kilencvenes é\·ek clejétöl a !'elszabadított 
t~nnékck köre kite1jccl az alapan;'agol.:ra és a cson1a
go!óanyagokra is .. i\hogy bövült a tevékenységi kör, 
úgy alakult az ennek n1egfClelö szervezeti felépítésünk. 

kezdetben CiMP inspektor. majd GMP csoport volt. 

an1ely később osztállyá, röosztá!lyá nlt\id i'vlinöségbiz
tosítási Igazgatósággá fCjlödött. ;\rendszer kido!gozá
súban és bevezetésében elévülhetetlen érd12rnci vannak 
d1: .·l 11her [:.:11iilia fl)osztályvezctö gyógyszerésznek. r\ 
\-lunu1n Rt. n1ai 111inöségirúnyítúsi igazgatósúga össze
fogja a teljes gyógyszergyúrtásí tevékenység 1ninöség
hiztosítúsi és n1inöségelk:nörzési reladatait. dt! c!öké
szíti a hosszabb túvú n1inöségpolitikai elveket, az ezek 
végreh~\itúsúhoz szükséges !Cltétcleket biztosítja és !Cl-

ügyeli 111indezek végreht\jtását. ivlindezt tern1észetesen 
a leglClső vezetés közvetlen irányításával önálló szer

vezeti egységként végzi. 
.t-\ J~lun1an Rt. vezetöje által jóváhagyott f'vlinöség

ügyi J(ézikönyv a vállalat valan1ennyi dolgozójára 

vonatkozó IC!adatok körét határozza n1eg. Végül is ez 
biztosítja azt, hogy a l-Iu1nan Rt. 111inöségügyi kérdé
sekben eleget tud tenni a hatósági elöírásoknak, vala

n1in1 a vevők és tulajdonosok elvárásainak. Az en1lített 
1Vlinőségügyi Kézikönyv szabályozza többek között az 
auditálási, validálási, kvalifikálási, környezet 111onito
rozási, deviációs riportálási, változtatás-ellenőrzési, 

esetleg tennékrek!an1ációs eljárási, valan1int oktatási 
teendők végreh~~jtási kötelezettségeit is. 

i\ ICntiek igen rövid összefoglalásaképpen eln1ond
hatjuk. hogy a l-lun1an Rt. és jogelődjei 111indig napra
készen n1egfCleltek és n1egfelc!nek n1a is a különböző 
korok 111inőségügyi követeln1ényeinek, így szolgálva 

az e!öúllítotl készítn1ények biztonságosságút és a fo
gyaszlók nlapvetö érdekeinek védeln1ét. 

f(ereskedele111, érté/1esítés, árbevétel 

i\1lint a legtöbb n1agyar vúllalalnáL igazi kcreske
deln1i tevékenységről a l-lun1an Rt.-bcn is csak a nyolc

vanas évek óta beszélhetünk./\ korábbi évtizedekben a 
kereskedclcn1 teljesen állan1i rnonopóliun1 volt, így a 
l··lun1an vonatkozásúban a be!füldi kereskedelen1 a 
l··lungaropharn1a jogelödje (Gyógyért), az export pedig 
a i\'Iedin1pex bonyolítúsúval történt. i\ túrsadahni és 
gazdasági renclszerváltozús után a 1nonopolhelyzetet 
élvezö vállalatok egyeduraln1a n1egtört és az önálló ke
reskcdclini joggal rendelkczö vállalatok között a 

l-lun1an RL a kezdeti időtől szún1ílva biztosította a he
lyét. .i\z igazi nagykereskedés azonban csak 1992. júli
us l-jén indult el a l-lu1nan Rt. Ciyógyszer-nagykeres
kcdésí ()sztúlyán és a rorg;:ilon1 JlÖ\'Ckcdésc igen dina-

111ikusnak. g:'orsnak bizonyult. 
.:.\ nagykereskeclelcn1 további dinan1iku.s ICjlödésé

hcz ICjlesztésre volt szCtkség, an1inek credtnényckép
pcn alakult ineg ! 9g0. januflr l-jén a korúbban n1úr en1-

l ített l-lun1antradc Gyógyszerkereskcde!n1i J(f't. 
(l-Iu1nantrade K.ft.). n1ely a Hun1an Rt. \001Y;i-os tulaj
donú. dc önúlló jogi szen1élyiségü leányvállalata lett. 1\ 
Kfl. 1nüködéséhez szükséges beruházás 111egtörtént (er
ről a korábbiakban n1úr volt szó). így a nagykereskedés 
a korszcrü és gazdaságos 111üködéséhcz szükséges ni in
den tárgyi !Cltétellel rendelkezik. 

;\Kit. gödöllöi telephelye a Human Rt.-töl néhúny 
kilo1néter túvolsúgban épült 111eg, ahol húron1, épüle
tenként 2000 111' alaptcrliletü. validált raktárból törté
nik a készítn1ényck elszállítása a kizúrólagosan nin
gynrorszúgi {\.:\hasznú!ókhoz. Feltétlenül 111cg kell en1-
lítcni. hogy a l·lun1antradc K.ft. ncn1csak u Hu1nan Rt. 
és a l-lu1nanphanna I(fl .. hanc1n 1nús gyógyszergyárak 
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1 II. táblázat 
.·1 ll1111u111trade Kft. árbel•ételének alakulása 

1996-2111111 kiiziílt 

ÉY .Árbevétel 
(Mrd l't ) 

1996 9,4 
1997 12.8 
1998 16.8 
1999 24.1 
2000 25,9 

tennékeit is nagy 111ennyiségben forgaln1azza. A fo
gyasztók n1inél jobb. gyorsabb kiszolgúlása érdekében 
J 997-ben Nyíregyházán, egy évvel később pedig a Vas 
111egyei Lukácshúzún épült új, kb. 600 1112 -cs raktár, 
1nelyek te\·ékenysége ugyanolyan technikai színvona
lú, n1int a gödöllői központi telephelyen.;\ központ és 
az újabb raktárak között folya111atos szán1ítógépes ösz
szeköttetés épült ki. 

•1\ l·lun1311trade K.ft. gödöllői központjában 111integy 
\„J.(). Nyíregyházán és Lukácsházán pedig kb. 30-30 fő 
dolgozik. Ezek után nen1 111eglcpö, hogy a l-lun1an Rt.
ben 111üködő Gyógyszernagykereskedel1ni Osztály 
forgaln1ához képest (an1iröl röviden egy korábbi fCje
zetben n1ár írtunk). a I-Iun1antrade f(ft. beindulása után 
111ind a rendszeres vevők (kórházak, klinikák, gyógy
szertárak, nagykereskedők). n1ind a kercskedeln1i be
szállítók. n1ind pedig a IOrgaln1azott készitn1ények szá-
111a rohan1os növekedésnek indult. Ezt tükrözik a III. 
táblázatban szereplő. a !-!un1antrade Klt.-re vonatkozó 
úrbevételi adatok is. a111e!yek tern1észetesen a I-Iu111an 
R.t. konszolidúlt árbevételi adatainak is részét képezik. 

1\z adatok is alátá111asztják azt a tényt. hogy a 111a
gyar gyógyszerpiacon n1üködö gyógyszer-nagykeres
kcdeln1i túrsaságok között a !-Iun1antradc I<.n. igen ha
n1ar „előkelő"' helyet vívott ki 111agának. 

A H1111u111plzamw Kft. /() él'e 

.,c\z en1lékezetünk szerint nein is olyan régen f'el-
0pült 1~1un1anphanna r..:.n. in1111ár több, n1int 10 éves. !\ 
Novopharn1 Ltd. és a 1-IlJiv[;\N Rt. által 50-SO?lo-os tu
lajdoni részesedéssel létrehozott vú!!alat tulajdonviszo
nyai a későbbiek során úgy alakultak, hogy a 
Novophann Ltd. a tökcen1elések után n1integy 75°/o tu
lajdoni hányadot ért el. így a [-[un1an Rt. tulajdoni há
nyada 25<Yc)-ra 111érséklődötl. Az ehnúlt évek során a 
l-ltn11anpharn1a K.n. dina1nikus fejlődésen n1ent át. ezt 
egyre növekvő szá1nú tennék.ei és gazdasági erechné
nyei egyaránt bizonyítják. ,t\ szán1os generikus licenc 
tennék és a kitc1:jedt vitan1in-csalúd nagyn1értékben já
rult hozzá a hazai gyógyszerpiac választékának bővíté
séhez. Legalább tennékcsoportonként itt is 111eg kell 
en1líteni a különböző tennék.féleségeket. Elöljáróban 

niég annyit, hogy a tern1ékek döntő többsége Novo
phann licenc alapján készül, de van néhány, a n1áltai 
Pharmamed Ltd.-től átvett termék is. 

,t\ vitan1in-család tagjai különböző korú egyének 
igényeinek niegfelelő összetételben készülnek. Ilyen a 
ivlultivitan1in gyern1ekeknek rágótabletta, a ivlulti
vitan1in + vas rágótabletta szintén gyern1ekek részére. 
a „korosztályhoz" készülő Multivitamin 17, 25 és 50 
lilmtabletták, de terhesek számára is készül Multivita-
1nin filn1tab!etta, sőt ,.stressz-oldásra'' is! Egy kon1po
nensí.'! a 100 és 500 111g-os C-vita1nin tabletta. ,t\ 
cardiovascularis rendszerre hatnak a f-[utna-Captori! 
termékcsalád és a Huma-Sorbide. Huma-Prazin. Hu-
111a--rha!idone, I-lun1a-Sen1ide. I-Iun1a-Spiroton, I-lun1a
Pindol. Huma-Metoprol. Huma-Atenol tabletta készit-
1nények. 

i\ váz- és izon1rendszerre ható ncn1 szteroid 
gyulladásgátlók között 1negen1lítendő a l-lun1a-Difenac 
liln1tab!etta. a l-lun1a-Piroca1n kapszula. a l-lun1a-Pro
fen filnltabletta. a l-lun1a-Naprox és f-.lun1a-Purol tab
lcttúk. !dcgrcndszerrc ható psycholcpticu1n és anxioly
ticutn a Libriun1 drazsé. a Nobriun1 kapszula, a l-Iun1a
/\lprazol tabletta-család. a l-lun1a-Clopan1ine és l-Iu111a
Fluoxetin tabletták. Végül a teljesség igénye nélkül fel
sorolunk néhány baktériun1cllenes antiinfectivun1ot. 
ilyenek pl. a l-Iun1a-Doxylin. l-lun1a-1\111picillin és l-lu-
1nan1oxin kapszulák. 

Utható tchút az „izclitőnck'' !'elsorolt szilárd 
gyógyszerfünnúk nagy változatossága. n1elyek tcnne
lésének fokozatos bevezetésével egyre nőtt a Kfl. net
tó árbevétele is. Ezt a Ir: ttÍb/ázat adatai szen1\éltetik . 
.:\ növekedés évi l 5-20!J~J-OS. an1ivel párhuza111osan 
nőtt a Kft. nyeresége is. Jvlindczt útlagosan. éves szin
ten 90 fő á!lo111únyi létszán11nal lehetett rnegvalósítani. 
!étszúrne111elések nélkül. 

/\ tennclés ilyen 1nérvü felfutása indokolttá tette 1\j 
raktárépület n1egépítését. Ez a kilencvenes évek végé
re rneg is történt. így a 1-.:.n. egy új épületben létesített. 
inintegy 1 OOO 111 2 területü 1nodern berendezésü raktár
hoz jutott. ahol 1680 raklap száinára van hely.1\z épU-

ti-: táblázat 

A /l1111u111phar111a lift. árbevételéue/i alalatlása 
1994-211111 /iiiziitt 

f:v ,\rbcvétcl 
(Mrd l't) 

199.J 0.59.J 
1995 0, 7.J3 
1996 J,J 0 
1997 1.30 
]998 1.56 
1999 1.72 
2000 2.39 
2001 2.75 
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.4 H1111uu1phar11u1 Kft. tablettázó iize111rész/ete 

let IClsö szintjén a !vlinöségellenörzés és ivlinöségbiz
tosítás irodái nyertek elhelyezést. 

.4 ter111elést „kiszolgáló" területek 

1-\ kiszolgáló egységek tevékenységi területe az idő 
tnúlásával annyira kibővült és n1egsokszorozódott. 
hogy atníg a „kezdeti'' időkben egyes niunkafolya1na
tok elvégzésére néhány szernély is elegendő volt. n1a 
1nár osztály-szervezetek végzik a tennivalókat. Tulaj
donképpen vitatható a cin1ben szerep!ö „kiszolgáló" 
szó használata, hiszen igen jclcntös, a tennelést lehetö
,.é tevö. azt segítő. annak crcdn1ényét értékelö. önálló 
tevékenységekrö! van szó. dc a vállalati zsargonban ez 
a jelzö 111ár átn1ent a köztudatba. 

1\ tennclési tevékenység 1negtervezését. az alap-. 
segéd- és kiszerelő anyagok biztosítúsát. a raktárkész
letek nyilvántartását, 1nás funkciókkal együtt régebben 
a Tcnnclésirányítás végezte (l(öbányán Flar(~\· .fó:sej' 
111[~jd Városi Ilona. Gödöllön r-·f:::,·ári Csuha irányitúsú
val ) . .'\ 111unkát kevés etnbcr végezte, 111eglchctösen sok 
adn1inisztrúcióval. (1-\ szá111ítógépes adatlEldolgozás és 
nyilvántartás 111ég nern létezett.) ;\ vúllalat jelenlegi 
tcnnelö tevékenységét d1: Sch11it::er Ferenc tern1elési 

1gazgato 1rany1tJa, de az anyagbiztositási, 111üszaki, 
szállítási, biztonságtechnikai, beruházási tevékenység 
osztály-szintü ellátása is a tern1elési igazgatósághoz 
tartozik. 

A minőségellenőrzés kérdéseit az előző lejezetben 
111ár einlítettük. Ez a tevékenység jelenleg a rviinőség
irányítási Igazgatóság keretében 111üködik, az igazgató 
eb: Répási János, külön 1ninőségbiztosítási és n1inőség
ellenőrzési főosztályok, validációs-dokun1entációs, 
n1intavevö-doku1nentációs, valan1int törzskönyvi osz
tályok 111unk~jának egyidejü irányításával, szervezésé
vel és koordinálásával. 

A Human Rt. keretében végzett kereskedelmi 
tevékenység kiszélesedése (erről korábban 1nár több
ször szóltunk) is jelentős szervezeti változásokat igé
nyelt.,~ korábbi !Ooszt<ilyi szintről (irányítók 1-legetllís 
Lqios, 111,~d (b: Jakahos .:Íro11) igazgatóságira e111elke
dctt. az igazgató Pallos László és 111a n1ár a vevőszol
gálati. anyagellátási és raktár-gazdálkodási, orvostudo-
1núnyi és plazn1abcszerzési, deviza-pénzügyi bonyolí
túsi tevékenység szervezése és irányítása is a fCladat
körébe tartozik . 

.i-\ gazdasági eredrnények értékelése. az utókalkulá
ciós 1nunkák ir<inyítása, a tervteljesítési 111utatók sta
tisztikai elen1zése a fökönyvclö (Bánki En1il. TorbÓ,f:.T)'i 

Zolfánné. 1-lor\'Óth G_\'UÍa, rnajd tb: !1er1nan11 
G.rörgv11é) és osztályának fCladatát képezte az ötvenes 
és az azokat követö évtizedekben. Ez a n1unka tna 111ár 
igazgatósági szintü tevékenység keretében folyik. az 
igazgató Rudo{( G_vula. 1\z igazgatóság szervezeti fel
építése jelenleg átalakulóban van. 

l·lasonló változúson n1ent át a n1unkaligyi tevékeny
ség is. rviíg azt régebben kisebb egységek keretében cl 
lehetett végezni ( C:abán Dánielné. nlt\jd d1: f(efen1en 

Zsoltné irányításával), jelenleg erre a tevéken:ységrc és 
több 111ús egyéb. ide sorolható feladat ellátúsúra n1ár a 
J~Ju111áncrörorrús és K.0111pcnzációs Osztály hivatott. 

! . . 1-1 eged ü s: ll1u1u111 c·o. Ltd is 50 years old. !'art. 5. 
:Vew clu11/e11ges und per.\pectires after tlte privati:atiou 

!Iun1an Rt .. Gihlö//ú. Tcíncsics A!ihcíly zít 8:!. - 2100 


