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A magyar gyógyszeripar több, mint 100 éves történelme 
során mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy innovatív 
termékekkel és megoldásokkal méltó versenytársa lehessen a 
világ vezető gyógyszeripari cégeinek. Ahhoz, hogy ezt a célt 
elérhesse az érintett tudományok számos területén a legújabb 
és leghatékonyabb megoldások alkalmazására törekedett, 
és talán nem is sikertelenül. A XX. század vérzivataros 
és diktatúrákkal tarkított évtizedeiben találékonysággal, 
elkötelezett tulajdonosokkal és vezetőkkel, azok remek 
politikai érzékével felvértezve mindvégig az ipar vezető 
ágazataként igyekezett szolgálni a mindenkori tulajdonosok 
érdekeit, valamint a magyar és a világ sok más országában 
élő emberek egészségét, utóbbit lehetőleg megfizethető 
áron. A célok megvalósításához a kémiai tudomány és tudás 
hazai létrehozói, ismerői és alkalmazói is jelentős mértékben 
hozzájárultak. Sajnos egyfelől a történelmi távolság homálya, 
másfelől a különszám terjedelme nem engedi meg, hogy 
minden fontos tudományos és/vagy gyakorlati eredmény 
megemlítésre kerülhessen, ez indokolja azt, hogy e számban 
csak a közelmúlt néhány szakmai sikeréről olvashatunk.

Az ezredfordulóra a hazai gyógyszerkutatással és kémiai 
fejlesztéssel foglalkozó cégek és kutatóhelyek állapota többé 
kevésbé stabilizálódott. Az összes gyógyszergyár tulajdonosi 
struktúrája egyértelművé vált, habár összességében nem 
a legszerencsésebb kimenettel. A Richter Gedeon Nyrt. 
kivételével mindegyik cég szakmai befektető birtokába 
került és ezzel az is együtt járt, hogy a magyarországi 
leányvállalatokkal kapcsolatos stratégiai döntések mind 
külföldön születtek és születnek meg. Ennek következtében 
a közelmúltban a hazai gyógyszeripari K+F befektetések 
jelentősen csökkentek, és ez sajnos negatívan hatott a 
kémiai kutatás-fejlesztési tevékenységekre is. Míg korábban 
az ipari K+F kiadások közel háromnegyede gyógyszeripari 
eredetű volt, addig mára, az elmúlt időszakban újonnan 
hazánkba telepített nem gyógyszeripari (Nokia, Bosch…) 
K+F egységek és a már fentebb említett gyógyszeripari K+F 
ráfordítások csökkenésének eredményeképpen, már csak 
40% körüli értéken mozog. Az elmúlt öt évben két nagy 
gyógyszergyár is abbahagyta az originális kutatás preklinikai 
részét hazánkban. Sajnos a kicsit korábban Budapesten 
megnyílt új gyógyszerkutatási kémiai egység nem, vagy 
csak kis mértékben tudta ezt a veszteséget kompenzálni. 
Érdekes fordulatnak tűnik azonban, hogy épp az utóbbi 
időben váltak nyilvánossá olyan új hazai gyógyszeripari 
innovációs eredmények, melyek pont azt igazolják, 
hogy érdemes hazánk „szürkeállományát” az eddiginél 
jobban kihasználni, akár a multinacionális vállalatoknak 
is, a siker megalapozott reményével. Reméljük, hogy a 
külföldi irányítású vállalatok döntéshozói is mihamarabb 
erre a következtetésre fognak jutni és újra emelkedni 
fognak majd a hazai gyógyszeripari K+F ráfordítások. 

Bíztató momentumként tekinthetünk arra a tényre is, hogy 
pályázati pénzből már egyetemi-akadémiai műhelyek is 
gyógyszerjelöltjük preklinikai fejlesztési lehetőségéhez 
jutottak és ennek mintájára újabb távlatok nyílnak meg a 
hazai nem vállalati kutatóhelyek előtt is. Nagyon bízunk 
benne, hogy az ilyen K+F tevékenységek száma emelkedni 
fog a közeljövőben és új, jelentős eredményeket tud majd 
felmutatni a magyar gyógyszerkutatás. 

Ebben a számban számos olyan új tudományos és szakmai 
eredmény kerül ismertetésre, melyekről az érdeklődő 
olvasó korábban nem, vagy alig hallhatott. Mindez 
tudatos választás eredményeképpen alakult így. Azok a 
nagyközönség által is jól érthető és szakmailag is jelentős 
sikerek, melyek korábban már jelentős nyilvánosságot 
kaptak, a tudományos élet szűkebb berkein belül többször 
is ismertetésre kerültek. Ugyanakkor a kémia korai 
kutatáshoz, vagy ipari méretnöveléshez kötött területein 
végzett belső tevékenységeknek sokkal kevesebb a 
megjelenési lehetősége, sőt, egyes esetekben a vállalatok 
ezek publikálását céges általános politikai gyakorlatra 
hivatkozva nem is engedélyezik. Most azonban mindezek 
mellett sikerült néhány szakmailag is elismerésre méltó 
eredményt megjelentetni mind a szintetikus kémia, mind az 
analitika területéről. Az egykori három nagy gyógyszergyár 
(Chinoin, Egis, Richter) közös történelmi gyökereire utal az 
is, hogy közvetve, vagy közvetlenül, de mindhárom múltbeli 
teljesítménye is említésre kerül a következő oldalakon, és 
ezekre az értékes hagyományokra mindegyik (utód)cégnél 
büszkék lehetünk.

Nagyon bízom abban, hogy a tisztelt Olvasó, mire a 
cikkek olvasásának végére ér, érteni és érezni fogja mi és 
hogyan zajlik ma a hazai műhelyekben a gyógyszerkutatás 
területén, hogyan gondolkoznak a kollégák, milyen célok 
mentén próbálnak az adott témákban nap, mint nap előrébb 
haladni és milyen módon igyekeznek összhangba hozni a 
kapott tudományos eredményeket az üzleti élet igényeivel. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy a gyógyszeriparban jelentős, 
tartós és elismert üzleti sikert csak a tudományos ismeretek 
magas szintű felhasználásával lehet biztosítani, és vallom, 
hogy ezt a magyar ipari kutatóhelyek ma, csak úgy, mint 
régen, képesek is megvalósítani.  

Chemical R&D in the Hungarian Pharmaceutical 
Industry

In this short prologue the transition of the Hungarian pharmaceutical 
industry is described during the past 3 decades in a very concise 
form. Past achievements, present activities and future possibilities 
were also mentioned using general terms helping the reader to be 
prepared for the content of articles in this issue.
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