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Az ipari társadalom gyógyszerpiacának állami szabályozása Magyarországon

1871 - 2017

146 év (100%)

1871-1933
(törzskönyvezés kezdete)

62 év
(42,5%; 84 éve van törzskönyvezés)

1951
(kötelező klinikai kipróbálások)

66 év
(45,2%; 80 éven án nem volt kötelező!)

1952
(hivatalosan jóváhagyott javallatok)

65 év
(44,5%; 81 éven át nem voltak hivatalos
javallatok)

1962
(OGYI)
2004
(EU csatlakozás)

55 év (37,6%)
13 év (8,9%)
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A gyógyszerkészítés szabványkönyvei (gyógyszernormatívumok)
•
•
•

Gyógyszerkönyvek (5 kiadás): Ph. Hg 1. /1871/, Ph. Hg. II. /1888/, Ph. Hg. III. /1909/, Ph. Hg.
IV. /1934/, Ph. Hg. V. /1954/.
Norma Pauperum-ok (6 kiadás): I. /1850/, II. /1872/, III. /1893/, IV. /1898/, V. /1931/, VI.
/1934/.
Formulae normales (FoNo) (4 kiadás): I. /1940/, FoNo II /1941/, FoNo III. /1954/ + Add.
/1956/, IV. /1958/.

Kiemelkedően fontos jogszabályok (16 db.)
•
•
•
•
•
•
•

1876.évi XIV. törvénycikk (a „titkos szerek” belügyminiszteri engedély nélküli forgalmazásának
tiltása)
90.000/1903 B.M sz. körrendelet – bejelentési kötelezettség, amely csak 1907-től lép
érvénybe, de ellenőrzés, ill. szankcionálás nem követte
A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete a forgalomba hozható
gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről
A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott
gyógyszerkülönlegességi jegyzék
1925. XXXI. rendelet: az Országos Közegészségügyi Intézet megalapítása
224.390/1932.B.M. számú rendelet (gyógyszer-különlegességként csak engedélyezett és
nyilvántartott készitmények)
200/1933 BM körrendelet (egységes összetételű gyógyszerek és gy.-különlegességek
/hatóanyag-kombinációk/)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

230.513/1935 BM rendelet (kommersz injekciók, homeopátiás szerek és egyes külföldi
gyógyszerek)
A 230.800/1936 BM rendelet az OKI feladatává tette a készítmények hatásértékének,
egységének, lejárati idejének megállapítását
235.800/1936 BM rendelet a hivatalos gyógyszerek törzskönyvezéséről
245.858/1937.XII.számú rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek jegyzékéről (“Hivatalos
jegyzék”) könyv alakban (korábban a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
1927/1928/1932/1934-ben a Budapesti Közlönyben adta ki; az V. kiadás 1937-ben jelent meg
(„Gyógyszerárszabás”), majd 1943/1950 („Gyógyszerkülönlegességek jegyzéke”); 1952 –
„Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére”/1956/1958; 1957 (VI. Hivatalos
Jegyzék)/1967/1977; 1950 április - Gyógyszeripari Központ, Orvostudományi Osztály;
1951 – Gyógyszertári Központ, Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda
245.1938.B.M. számú rendelet (emberorvoslásban használatos bakteorológiai természetű
védő, oltó, gyógyitó és diagnosztikai készitmények termelése, forgalombahozatala és
ellenőrzése)
3180/17/1949 NM rendelet. A beadvány indokoltságát értékeli a Gyógyszervegyészeti
Kutatási Bizottság (1951-től: a Gyógyszeripari Kutató Intézet).
3180-173/1951. (III. 1.) Eü.M. rendelet a gy.-különlegességek forgalmának és ellenőrzésének
szabályozásáról. Törzskönyvezés – OKI, forgalombahozatali engedély: Eü. M.
8360-14/1952/ Eü.K.14./Eü.M. rendelet szerint az EÜ Minisztérium engedélyezte az új
belföldi gyógyszerkülönlegesség gyártását, előállitója kérhette a gyógyszerkülönlegesség
törzskönyvezését és forgalombahozatalának engedélyezését.
8200-9/1955/EÜ.M. számú utasitás (a külföldi készítmények behozatali módja)
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Ami megvalósult 1871-1962 között és ami még nem
Ami megvalósult….
és ami még nem
Nemzeti gyógyszerkönyvek, 1871Keresztjelzések, vényköteles/vény nélküli
klasszifikáció, 1871-

Nemzetközi gyógyszerkönyv (Ph. Eur.)
GPP (Good Pharmacovigilance Practice) - KGST,
1976-tól, 11. Komplex Probléma 11.3
alpontja; OGYI-ban 1977-től szervezett figyelés

Hatósági minőség-ellenőrzés (OKI), 1925Kötelező törzskönyvezés (OKI, BM), 1933-

GMP, GLP, GCP, 1974Önálló (bár sokáig még nem független)
hatóság, OGYI 1962-

(hivatalos gyógyszerkincs, ill. az 1930-as évek végére a
szintetikus szerves gyógyszerek dominanciája)

Kategóriák: egységes összetételű
gyógyszerek, gyógyszerkülönlegesség,
kommersz injekciók, homeopátiás szerek,
1933Magisztrális gyógyszerkészítés szabályozása
(FoNo), 1939-

(komplementer medicina, paramedicinális
készítmények)

Jogalapok pl. teljes, generikus, hibrid,
bibliográfiai, stb. bevezetése, 2001-

EDQM (Európai Gyógyszerminőségi
Igazgatóság) koordinálásával
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Vényköteles/vény nélküli klasszifikáció:
az első magyarországi farmakovigilancia rendszer
Egy és két keresztes gyógyszerek
• Az 1810. évi ’Taxa novior pro Regno Hungariae adaptata’: „§. 5. Azokat a
gyógyszereket, amelyeket ebben az újonnan alkalmazandó árszabásban kereszttel
(†) jelöltünk, a gyógyszerészek csak valamely doktorált orvos szabályszerű receptje
alapján adhatják ki.”
• Az V. Osztrák Gyógyszerkönyvben (1855), majd a Ph Hg. I.-ben is (1871).
• Ph. Hg. II. (1888): „azon gyógyszereket, amelyek egy vagy két kereszttel vannak megjelölve,
csakis hatóságilag igazolt orvos rendelvényére szolgáltathatja ki a gyógyszerész; a többieket
ellenben szabadon árúsíthatja el."
• 1903/IV. b. 120,172. számú BM leirat alapján: Magyarországi Gyógyszerész Egylet: “Nem
kellett egyebet tenni, mint szabatosan összeállítani az első és második kiadású Magyar
Gyógyszerkönyv, azok függelékei és az ezek előtt hazánkban érvényben volt osztrák
gyógyszerkönyvek mindazon szereinek jegyzékét, amelyek a kézi eladásban
kiszolgáltathatók voltak, azaz amelyek nem voltak kereszttel vagy két kereszttel
megjelölve.” Ernyey József: A Magyar Szent Korona országainak területén érvényben volt
gyógyszerkönyvek hivatalos gyógyszereinek jegyzéke (1774-1904). Magyarországi
Gyógyszerészegyesület, Budapest, 1905
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Egy és két üres keresztes gyógyszerek
• Üres kereszt (1934): 260.510-1934 BM rendelet “A gyógyszerészi működés és eljárás
szabályozása”
• Két üres kereszt előtt: 262/1934.B.M rendelet: A törzskönyvi szám előtt egy köralakú jelzés
azt jelentette, hogy az ilyen jelzést viselő készitmények a Kábítószereket Ellenőrző Központi
Szerv ellenörzése alá tartoznak.
• Egy és két üres kereszt (1954):
• Magyar Gyógyszerkönyv V. (1954)

A Gyógyszerész, 1953 (11), 201

→

Kazay Endre: Gyógyszerész Lexicon, III. kötet, 13. O. Nagybánya, 1900:
„Vitás kérdés a kézi eladás jellegzésére nézve a kuruzslás vádjának helyes vagy helytelen volta,
mert ha p. o valaki chinint kér s a gyógyszerész azt expediálja, ez nem lehet kuruzslás, de ha valaki
azzal állít be: “kérek valamit hideglelés ellen” s a gyógyszerész chinint ad, az orvosok nagyrésze
ebben már kuruzslást lát.”
Államilag engedélyezett javallatok: csak 1952-től
A Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda munkaközössége (szerk): Tájékoztató a
gyógyszerkészítmények rendelésére. Egészségügyi Kiadó, 1952.
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Kötelező törzskönyvezés
90.000/1903 B.M sz. körrendelet – bejelentési kötelezettség, amely csak 1907-től lép
érvénybe, de ellenőrzés, ill. szankcionálás nem követte
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1925. XXXI. rendelet: az Országos Közegészségügyi Intézet megalapítása

Johan Béla
(Pécs, 1889. IX. 6. - Budapest, 1983. IV.
11.)

Schulek Elemér
(Késmárk, 1893. IX. 3. - Budapest, 1964. X. 14.)
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200/1933 BM körrendelet
(egységes összetételű gyógyszerek és gy.-különlegességek)

(nagyméltóságú, vitéz) Dr. Keresztes-Fischer Ferenc (Pécs, 1881. II. 18. – Bécs, 1948. III. 3.)
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A gyógyszerek törzskönyvi száma a II. világháború előtt a következőképpen alakult:
• 01-től kezdődött a gyógyszerkülönlegességek számozása
• 10.001-től.a vegyileg egységes összetételű gyógyszereké
• 50.001-től a kommersz injekciók törzskönyvi száma,
• 80.001-től - a homeopátiás szerek csoportja
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A törzskönyvi bejegyzések 1944. 11. 10. – 1945. 09. 27. között szüneteltek
A II. Világháború befejeződése előtti utolsó törzskönyvi bejegyzések (1944. 11.
10.) az alábbiak:
•
•

Prochinin tabletta 0,5 mg (törzskönyvi szám : 13.238)
Aktival drazsé (törzskönyvi szám : 2641)

A II. Világháború befejeződése utáni első törzskönyvi bejegyzések (1945. 09. 27.)
az alábbiak:
•

•

Tetrajodphenolphthalein injekció (törzskönyvi szám : 13.239)
Servita C solutum inj. 10% (törzskönyvi szám: 2642); forgalomba hozatali engedély
jogosultja: dr. Gözsy és Tsai.

1946. 05. 07-én egy OKI (Országos Közegészségügyi Intézet) levélben Servita Laboratórium
1946. 08. 26-án egy másik OKI levélben már Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt.
Alapítók és részvényesek:
 dr. Szent-Györgyi Albert orvos
 dr. Zemplén Géza vegyész
 dr. Gözsy Béla gyógyszerész
 Deutsch Sándor nagyvállalkozó (Hungária Vegyi és Kohóművek vezérigazgatója)
 dr. Ráth István fogorvos vezérigazgató,
 dr. Schermann Vilmos vegyész
 Welczer Dezső
 dr. Seidl Ottó vegyész
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A Servita máig az egyetlen magyar gyógyszercég, ahol Nobel-díjas volt a kutatási igazgató
Zemplén Géza

Szent-Györgyi Albert

Deutsch Sándor

Ráth István

Azulenol kenőcs: 1947. 01. 01. – 2014. 04. 23. (67 év)
Az Azulenol kidolgozása kapcsán a Servita a professzoroknak 50 kg, az
asszisztenciának pedig 25 kg rézgáliccal, továbbá mindenkinek egy-egy pár
fényezetlen bakanccsal fizetett.
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• A két világháború között időszakból 72 magyar gyógyszeripari,
gyógyszervegyészeti és tápszergyártó céget sikerült
„beazonosítani”.
• 1948 március: a gyógyszeripar államosítása: Chinoin, Kőbányai
(volt Richter), EGYT, Alkaloida, Humán Oltóanyagtermelő és
Kutató Intézet (1953); Hajdúsági Gyógyszergyár (1952) + Debreceni
Gyógyszergyár (1951) = Biogal (1960)
• A gyógyszerkincs revíziója (1948: 3645 készítmény, 1952: 633)
• 3180-173/1951. (III. 1.) Eü.M. rendelet a gy.-különlegességek
forgalmának és ellenőrzésének szabályozásáról. Törzskönyvezés –
OKI, forgalombahozatali engedély: Eü. M.
• 1952-ig a klinikai vizsgálatokat a Gyógyszeripari Kutatóintézet
értékelte, majd az Eü. Tudományos Tanács
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A Formulae normales

Tauffer Gábor
(Balmazújváros, 1884. I. 16. - Sopron, 1946...)
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
alelnöke (1918-1935), majd elnöke (1935-1940)
A Keresztény Nemzeti Szocialista Front tagja

 A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
1935. május 12-én, Budapesten tartott
közgyűlésén jelentette be Tauffer Gábor
elnök tervét egy Gazdasági Szolidáris
Front megalakítására
 A Hivatalos Lap 1939. 29-i száma: A m.
kir. Belügyminiszter 189549/1939 B. M
számú rendelet (=FoNo I.)
 Budapesti Közlöny 1941. december 12-i
száma: a m. kir Belügyminiszter
342.460/1941 B.M. számú rendelete
(=FoNo II.)
 A FoNo II. megjelenésével a
gyógyszerészet hazánkban szimbolikusan
és mintegy jogi értelemben is átment
egyfajta paradigmaváltáson.

Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár kollektívája 1936/37-es tanévben. Középen
Mozsonyi Sándor, balján Csipke Zoltán, jobbján Némedy Imre, hátsó sor balról a harmadik dr. Horváth
Dénes.
Dr. Mozsonyi Sándor (Kadarkút, Somogy megye, 1889. III. 15. - Budapest, 1976. IX. 2.)

Köszönöm szépen a figyelmet!

