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Tartalomjegyzék,               

azaz amivel nem foglalkozom 

 

 pl. gyógyszerészképzés,  
hagyományos gyógyszerkincs,          
új gyógyszerformák és receptúrázás,         
gyógyszerek engedélyezése, 
gyógyszeripar és a   
gyógyszerészhallgatók összetétele … 
1915-től mi minden változott?    



Statisztikai adatok 

 2015: a világ gyógyszerészei  >  1 millió,        
az Egyesült Államokban     ~ ¼ millió, 
Európában            ~ ½ millió.  

 Magyar gyógyszerészek       kb. 14,5 ezer. 
Ebből itthon (nyugdíjasokkal)   ~ 12,3 ezer:                    
                                                                                  
közforg.: 5300, intézeti: 400, ipar: 750, nagyker.: 100, 
hatóság: 150, egyetem: 270 = 6970 gyógyszerész,                                                                         
ebből 65 év feletti: 3379 (= 27%). − ? 2000.                                               
. 

 Asszisztensek száma (itthon)  ~ 7-8 ezer,  
kisegítők száma      ~ 2-3 ezer.  

 Gyógyszerészet 59(6), 352-356 (2015).   
                              



Száz év sorsfordító  
eseményei 

 1875 → 1914: „boldog béke-évtizedek”. Deák 

 Ferenc, Andrássy Gyula és Tisza Kálmán … 

  I. világháború: 661 ezer † + románok + Trianon: 
 → Magyarország 2/3-a és 3 millió magyar, 

 II. világháború (→ 950 ezer †) + újjáépítés,   

 1950: a patikák „államosítás”a = elkobzás! 

 1956. október 23 – november 4 ...                                           

 1989-1996: privatizáció = sikertörténet!      

1994. április 6.: LI. és  LIV. törvény ...                

2006: „liberalizáció”  és  2010: deliberalizáció.                                           



Gyógyszertárak számának 
alakulása 1697-2014 között 

1697:    30 1920:   966 + 1050  

1750:    75 1950: 1520 

1800:   230   1990: 1486 

1850:   556  2000: 2083 

1900: 1489 2010: 2541 

1917: 1987 2014: 2320. 



Magyar Gyógyszerkönyvek 

 1872. március 15-től hatályos a(z I.) Magyar Gyógy-
szerkönyv (mértékrendszer, kémiai elemek stb.)   

 1954: V. Magyar Gyógyszerkönyv, 3 kötetben + 
Addendum: szemcseppek, hidrofil-kenőcsök, hidrogél, 
aszeptikus munka stb. Követendő például szolgált.                                       
Eur. Pharm.: 1991-től magyar delegáció ….   

 2004: VIII. Magyar Gyógyszerkönyv = Eur. Gyszk. (+ 
ún. hazai kötet: galenikumok, † jelzés, magisztrális 
szerek, gyermek, felnőtt és öregkori adagok, ill. 
kamilla stb. 

 2013. European Pharmacopoeia 8.0 (ipari jellegű).             
3 évenként, közben pótköteteket adnak ki. 
 







A gyógyszerészképzés 
változásai 

 1915: x év gyakorlat + 2 év → 1988-tól 5 év 
 és nem osztott. 2009-tól: Dr.Pharm. cím 

 (ásványtan), ún. orvosi tárgyak (pl. gyógysz. 
 mikrobiológia) és gy.hatástan, farmakog-
 nózia, gy.kémia, gy.technológia, klinikai 
 gyógyszerészet, gyógysz. gondozás stb. 

 USA: a képzés 131 karon 6 éves (az orvoso-
 két 5 évesre tervezik csökkenteni)! 
 Európa: 70 helyen van képzés. 

 1903. Kolozsvár: Thinagl Szerafin(a) … 

 



Gyógyszerészet, 58(8), (2014) 

 Néhai elnökeink 



Nők a gyógyszerészi pályán … 

 Elvileg: 1895-től …                                              
Első hallgató: Szentpéteri Szeréna …,                  
első végzett gyógyszerésznő: Thinagl Szerafina 
 (Nagyszombat 1880 − Budapest, 1956) 
 Kolozsvár, 1903. Férje: Pesthy Mihály,                                   
1905: Légrády Erzsébet, első, aki doktorált.  

 Empátia. Hivatásunk pontossága és precizitása 
kitűnően alkalmas a női karrier elérésére, s jól 
illeszkedik az anyasághoz és a családhoz ... 



Péter H. Mária és Budaházy István engedélyével 

 



Gyógyszerészeti alapelvek 

 • A gyógyszer = minőség, biztonság és hatás.                           
• A gyógyítás a leginkább emberi, szinte isteni hivatás. 
• Évszázadok óta, országonként egységes a gyógysze-
rek minősége és ára. − Egységes a gy.technológia is. 
• A gyógyszeres kezelés − a baleseti, sebészeti, szülé-
szeti, fogászati stb. ellátás kivételével − a legolcsóbb.                                                                 
• A lakosság hisz a gyógyszerekben (placebo).           
• A magyar gyógyszerészet egy és oszthatatlan.         
• A TB úgy „támogat”, hogy a mi pénzünket osztja!     
• 2013: nettó gytári árbevétel Σ 566,8 milliárd Ft volt.   
• Az állategészségügy az egészségügy része, az állat-
gyógyszerek is gyógyszerek.                                      
• Nincs paraszolvencia. 
 



A gyógyszerészi tevékenység 
változása 

 profil-szűkülés: teák, ásványvizek, kozmetikumok, 
veteriner készítmények, galenikumok, magisztrális 
gyógyszerek stb. 

 profil-bővülés: szemléletváltás: tüneti kezelés  →  

terápia  →  megelőzés. Korszerű (gyári) és alternatív 

(komplementer) gyógyszerek, étrend-kiegészítők, 
gyógykozmetikumok,  „gyógyszerészi gondosság” 
(Strasbourg, 1995) → beteggondozás, eü-i cikkek, 

vérnyomásmérés és más szolgáltatások, internet stb. 
2015: egészségügyi saláta-törvény(ek) … 



Új munkalehetőségek 
1995-2015 

 > 40%-uk gyógyszertárban dolgozik, 

 állattakarmány-gyártás, befektető cégnél, bőrgyógy. 
termék-menedzser, egy. int. és gyógyszertár, fehérje-
kutatás, izotóp-laboratórium, kereskedelmi igazgató-
helyettes, klinikai kutatások, klinikai vizsgálatot végző 
cég, orvoslátogató: külf. és magyar gyógyszer-cégek, 
LR Pharma cég, marketing; 15 ha mogyoró-ültetvény, 
kocsma, strand tulajdonosa; monitor, onkológiai cég, 
radio-gyógyszerek, regionális igazgató, saját cég, saját 
eü-i klub, sebészeti klinika, területvezető …  

 egészség-gazdaságtani, jogász-, külker. főiskolai, köz-
gazdász-képzés … 



Magyar Gyógyszerészi Kamara 

 1241. II. Frigyes: Gyógysz. 35(7), 385 (1991)  

 1924. Magyar Gyógyszerésztudom. Társaság,  

 1989. július 15, Nagyvárad tér: 448 gyógysze-
 rész, első elnök: dr. Vincze Zoltán,              
Etikai Kódex: Gyógysz. Hírlap 1(2),1-3 (1990), 

 1994. április 6.: LI. tv. a MGYK-ról (hatályos: 

 1994. június 6-tól),                                             

 2011-től elnök: dr. Hankó Zoltán. 

 



Etikai kódex 

 



Néhány makrogazdasági adat 2013. 

(KSH.) 



Gyógyszer „ár-támogatás”         
(milliárd Ft) 

Év Kiadás  Túllépés, % 

1992   39,4  27,0 

1993   49,6  31,0 

1994   61,6 21,0 

1995   70,0   3,0 

1996   85,4 17,3 

1997 100,9 16,4 

1998 126,8 23,6 

1999 147,1 14,6 



 



 



„Jó hírnév” igazolások száma  
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Magyar gyógyszerészek 
munkavállalása külföldön 

 Honosítások: Erdélyből  2090 orvos, hozzánk: 1850        
és ~ 300 gyógyszerész ... 

 Korábban Írország, Anglia és Németország volt a cél; 
most inkább csak Norvégia keres gyógyszerészeket! 

 Extra vizsgák = ½ - 1 év idő, sok pénz és sok stressz! 

 Ok: hazai gazdasági viszonyok és szerény fizetések. A 
(25-29 éves) kérelmezők száma növekszik; célország: 
Németország, Anglia és Svédország.  

 Kereset: Svájcban 6-szoros, Angliában 14 millió Ft/év.   



Politikai döntések és egyebek … 

 1990 előtt: 85%-os támogatás (+ teljes ár, 
térítésmentes). A TB kivonul: 2012-ben 45%.  

 1996-ig sikertörténet. Utána: bürokrácia (jog-
szabályok). „Ár-racionalizálás”. Gyógyszerek 
megadóztatása. Gyermekápolási cikkek. Ügye-
let „ingyen”! A térítés pénze az OEP-nél kama-
tozik. Páratlanul alacsony árrés! Gyógyszert 
benzin-töltő állomásokon és automatákból igen 
(de a dohányárut nem)!  

 Egészségügy − Minisztérium nélkül!    

 



2015, Szeged. Egy villamos jegy ára: 
400 Ft. - Mi olcsóbb ennél? 

 2012-ben: 2043 féle gyári gyógyszerkészítmény  
(15%-os árréssel számolva = 60 Ft …) 

 Eü-i költség: 1231 € (= 22. hely). Gyógyszer: a 
GDP 0,8%-a (= csak a lengyeleké kisebb: 0,5%)! 

 2002: OGYI;   2010: GYEMSZI;   2015: OGYÉI 

 2002: ártól független, 630 Ft maximált térítés!  

 2012: generikumok, 

 „vaklicit”, 

 2015: ….. pont a felvételi ponthatár?  400 pont?  

 Hamis gyógyszerek: az  2 378 875 db 10,1%-a! 



Összefoglalás 

 Mi minden változott meg? − Minden! Minden?  
 Szemlélet: tüneti kezelés → terápia → megelőzés,                     

gyógyszerek: magi, galenusi, helyett: gyári, generikus,        
„specialitások” helyett gyári készítmények,         
receptúrázó gyógysz. helyett gyári szereket expediáló, 
empíria helyett tudomány,                              
gyógyszerkutatás → új hatóanyagok és gyártás,              
új fogalmak: gyógyszerkinetika, biofarmcia stb.,                
gyógyszerek új generációi és okos gyógyszerek,            
tulajdon: magán, állami, privát,                                
nők és gyógyszertári asszisztensek a pályán,                   
képzés: 2 év helyett 5 év. Új tantárgyak + Dr.Pharm. 
számítógépek és globalizáció,                                                           
társadalombiztosítás: 85% → 45%. Politikai „nyomulás”.                       

 



Figyelmüket megköszönöm 



 

Néhány makrogazdasági adat 2013. 

(KSH.)  

 



Magyar gyógyszerkutatás 

 1895. kutatások kezdete. 1925: OKI → OGYI, 
1939. 36 gyógyszergyár és -üzem,          
1980-ig 1033 szabadalom!                     
1980-as évek: az összes kivitel 4,3%-a,                                                   
 a világ gyógyszerforgalmában 5%-ban, 
 gyógyszergyártásban a 14.-16. helyen,     
 közel 24 ezer alkalmazott (ma kb. 14 ezer).  
1990. kutatóhelyeinken kb. 500 gyógyszerész.                 
Ma: 10 év, több m dokumentáció, > 1 milliárd 
USD, évente csak 6-8 eredeti új készítmény!   



Magyar gyógyszeripar 

 1867-től: dr. Wagner Dániel gyógyszerüzeme (45 év),               
1882. RICO Kötszerművek,                                 
1901. Richter Gedeon/Kőbányai Gyógyszergyár,                  
1910. Chinoin Gyógyszergyár → Sanofi,                           
1912. Wander Tápszergyár → EGYT → EGIS → Teva 

 1974. Lacta Tápszergyár, Körmend,                

1912. Phylaxia: Állatgyógyászati készítmények,     

1912. Human: Szerobakteriológiai termékek,          

1927. Alkaloida, Tiszavasvári → Teva,                      

1921. Rex Gyógyszergyár, Debrecen → Biogal (1952)    

1957. Reanal: Laboratóriumi vegyszerek 


