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szAz ÉV AZ EGÉSZSÉG SZOLGALATABAN II. RltSZ 

A Richter Gedeon Rt. tevékenysége a 2001. évi centenárium tükrében 

Di: Zalai /(rím/r''' 

A TERVGAZD .. \LKOD .. \S: 1948-1989 

.'t kors';.a!i áttekintése 

i\ gyúr ti)rtén1...·1éhcn a ter\·):!azdúlk(.id{ist az l 0-t0. 
1núrciu:-; !5-i úlh1n1Psi1ús vczctt1...• h1...'. .~\ vúllalat ne\'c 
Richter Gy'Ógyszcr és \·cgyCszeti Ncrnzcti \'úl!alat-ra 
n1ódusu!t. n1ajd 1951 júliusúban K.öbúnyai Ciyógyszcr
úrugyúrra \'Últnzotl. .':\ knlröld szú1núra tn\·úbb élt a ré
gi né\· és a részvénytúrsasúgi cégJ'onna. 

."\ cégnél be\'e?.ctctt tervg~1zdúlkndús egyik alapté
tele \·olt a tevékenység l'clad~1t köreinek :.;z~1knsítása. 

Elö:.;zör a vú!la!at ünúllll i1nport- és export te\·ékcnysé
gét :.;züntették n1eg és azt clö:.;zör a l(elin1pex. 111ajd az 
e célra létesített '."vlediinpcx f(ülkereskcdclini \l(dlalat 
hatúskör0bc utnltúk. 1950-hcn központosí!ollúk a kuta
túst azon téves el\' alapjún, hogy· a gyúr csak tcrn1cljen. 
n kutatús pedig az e célra létesített l(özponti Clyógy
szeripari K.utató lntCzet kizúrólago:.; !'cladata legyen. "\ 
kö\'etkezü lépés n !cgHHJb gy·ógyszeripari \'~í!lalatot 

sújtotta. l\ húború elötti közel 90 gyógyszcrtcnnclésscl 
foglalkozó céget l\sszeolva:.;ztúsokka! inegszüntet\'c 
végül hat vúllalatn1 hagytak !'cnnn1aradónak. ,"\z ipari 
te\'CkcnysCg racionalizúlús{1nak lépé:.;c a tcrn1ékpr(lfi
luzús \·o[t. a111c]Jyc! a cégek közötti \'Crscny rc!:o;zÚlllO

Júsát, ;:1 púrhuza111os g,:.'úrtúsok 111cgszü1Jt1...•tésCt cs az 
1...'gyes vúllahllok tiszta tcrn1c!Csi pro!iljú
nak kia!akítúsút kh'úntúk cli.:rni. Ennek 
sorún a Richterre az úllati Cs nü\'ényi 
crcdctü gyógyszerek gyúrtúsút bíztúk .. "\ 
szintetikus kCszítn1ények púrhuzan10:; 
gyúrtúsút n1cgszüntettCk. a szinteiikus 
pro!iJ rejJc:.;ztését lllCgtiJtL1ttÚk. a rer
lllClltÚciÓs tcchnológi:1 alknln1azúsúra 
pedig kizúrólag a Chinoin. n1~1jd a f3ip
gal kapott jogot. 

.-\z ()rs?úgns !(üzegCsz:.;égügyi Inté
zet ! 952-ben kiadott rendclkcz0se betil
totta 111indazon g:yógyszcrek forgaln1út. 

' :\:: li~~;;i.:cil!it1·1~ „.'\ !~icllii.:r (!i.:dt:(ll\ Rt. l ílO 0Yt:ő 
tün<.'.ni.:lc„ ci111ü ccnti.:11(~riun1i ki;1dY:'tny fel· 
h:i~t:nc'1b~~·n 111 k0<:ü{\ 
Ínci: ,i1: ( '1·u11i,>.1 Jul,in. ,ii /:e.;.,.,.,· Ciyiirg_1·. l.:uni1.1 
7i'l•1•1: ,fr. f.i;'"· :'i/iU1J_,. f'iiiich !_<1íos, dr Tu!:iic.1 

an1clyck halÓl;nékL·t ncn1 lehetett cgyértcln1ücn dclini
(dni. Ez a tén)' sldyll.~an érinteni: a Richtert. rncn rli\'id 
idl:1 alatt szú1110:-. lirga11utcrc'1plús késziunényr\il keltett 
lcn1onda11ia. an1i tragikus c'irbi:\·étcl csökkenést ()kllzott. 

1950-b1...·n 111eg akanúk szlin!ctni a Rjchterl. Hatúro
zat szlik·ictt. hugy a céget be k1...·!! (ll\'élS/Jani a \Van
derhc (ké.stihh F(iiS). klihinlis tekintettel arra. hogy a 
\\'a1Hlernck tc1jcszkedési !chctliségc \'<Ill. ::\ \·úllalat 
1negn1entésének az \'Olt az egyetlen esé!:'e. ha kien1cl
kcd(í 1cljesítn1ényckkel tudja biz\1nyitani élctképc:.;se
gét. :\ küzpnnti irúnyít:'1s azt)nban alap\·et(icn kurlútoz
!<1 a \'f!llalat (inrcnch:!kcz(·si jl1gút. g;'akran sértel!e a 
\·úllalat érdekl-'iL egyre ken1énychb küzdc!rnct kelh:tt 
J'u!ytatní ki\·édésük érdekében. Ebben a gazdálkudús
politikai. irúnyitúsi környezetben a !Zichtcr 19-1-X-tól 
speciúlis új részlegeket szer\'czctl: tcrY-. statisztikai-. 
1en11elési-. 1nunkaügyi-. üzcinküny\·c!ési osztály .. -\ 
tcr\·tc!jcsítés énékclésé1 ha\'onként. ncgycdé\·enként és 
é\·cnként kc!lctt ch·égezni. :\ n1inisztériun1 ú!ta\úhan 
c!fngadta a \'~·i11alat lervjavaslatait. ki\·é\'e a !(1rgl1alap
ra és a beruhúzásokra \·onatkozó igényeket. an1clyek 
csak a lcgritkúbban 111entek út él 'f\:r\'hivatal rusiújún. 

Ez a n1cre\' gazdasúgirúnyitús az elnyon1ó politikai 
rend:.;zcrrel cgyüu (lJ11lntl i\:.;szc l 95<i oktúberénck for
radaln1i napjaiban. C)któher 2-f-én nen1 indu!t 111cg a 
n1unka a gyúrhan. :\ n1eg\'{ilasztott ideiglenes forradal
ini 1nunkústanúcs kiti!tot!a a gyúrbú! a púrttitkúrt és hú-

/s11\Í11 

S7i.:rk.: J1: J.:o/'1'<.'liC::ci}' f;u;n.>t) ,,. Jr :lfugyur 

í.ác/1i. 

l. úhra. A 1·ál!alat fi.rnnako!ágiai íút1atrí f(ü-;;po11tjá1111k "!fJ~cs (>1·ek/Jc11 
e!kés-:.íilt épülete 
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-'!,\(l~·An 51.0CME.l!tl".\ ~ll»l>.\$l"\I:T 
utal.\f'l~~TI 1u:wrrn.H;,.. 

roin púrttag felinondúsára hozott határoza
tot. Fzen ki\·ül sc1nn1ilycn 1nás eröszakos 
csclck111ény a f'orradalorn kö\'etkcztében 
ncn1 történt a gyárban .. Az érték111egÓ\'ÚS 
annyiban sikerült. hogy az utólagos hivata
los értékelés szerint a n1unka beszüntetése 
1niatt bekö\·ctkczc!t kúr llsszértékc n1inclcgy 
húron1negycd n1il\ió forint \·olt. 

'"""~'.""'" vm. ~""'"'""~"M: .,.in " «,,,,.„,,._,„ 

1951-1989 

:\ Nehézipari \finisztériun1 \'czctöségc 
J 957. l'l'bruár 20-ün tartotta a rorradalon1 
utúni e!sl1 plcnúris értekezletét. ."-\z énekezlcl 
túrgya az t1ktlibcri L'Sen1ények úta kialakult 
helyzet értékt::lésc \"Olt. 

1957. 1nújus 25-én I ~llgo 1:;dircr ne\·ezték 
ki a \"Úl!a!at igazgatójúnak .. -\ yegyészdokHl~ 
ri képesítéssel rcndelkczt\ igazgatót a dolgo~ 
zók eleinte bizahnatlanul rogadtúk. hiszen 
sen1 gy<'igyszcripari szakn1al tapasztalata. 
scn1 vezetési tapasztalata nen1 volt. f-lagu 
1.::dit azonban hnn1arosan clny·crte nz cn1be~ 
rck bizaln1út. inert ffiradsúgot ncn1 kín1él\'e 
képezte 1nag{lt s h~1jlandó volt a vúllalat érde
keit képYisclni a nehéz helyzetekben. Ez év
tói. inunúr békésebb kürül111ények között 
111egindulhatott a kibontakozús. n1clynck 
gazdasúgi crcdn1ény'cit cttöl szún1Ít\·a igen 
l~ttványos 111utatószá111ok jcllcn1cz1ék. Cs 

.,,„·. . ~ . . . 

,;:;: 1973 6vben cl6::t eredr.>0nycik, ~.:;:on;i1l:C"1s ós kiu=ll:od6 
r:n.mk(ijuk <iL:ipjim r..c<_:6rdcr.J:Jlt 

cir.> clni.•c::61lc i111:illr..;'1.i6l !ogildj.:lk ,1 ilUdüflCSti l'ilrtbi::ottnii<_: 
s:::ivböl jlJvö jól,iviinstigi1it, Tov6kcnyni'.1gül; r.-.:igun tiu:ll.:i.dnlr:i! 
clinr..Qr(:sc ös:tőntl:::u i.l viillnl,1ti kollcktivát uj.:i.bb 1l1kcrck 
o16::Cs6rc. ,\ n:oc!;ilint<i raunkilvcr:icny lcndlllctcs tovfibb!oly
tilt&.siiv<il kC5::.illjancl: pZtrtunk XI. kongrass::.usdr<i, trn:;:ftnl: fcl
s:<i!rn<lul&.sfmo); 30. Cvfordulój&.ril. 

!·!unl;Z.son:;:tiill-'Unk nagy Unncpc, !"1:.jun l. i.1ll;;i.lr.é1ból J-:tln:önt

j<.lk n v<lllulnt dolgo:6it, cröt, cg61l:ségct ,:',5 sok ::!kart ld
v[mun):, 

ainc\y: 111ligütt az l 957-ben elindított és köz
ponti flirrússal is n1cgulapozott rekonstrukció 
elsó üten1L·bcn n1cg\·a[(1sult cszközf'cjlesztés 
és nagyjck:ntüs.?gü kutatúsi-ICjlesztési crcd-

, úhru. ! niffalat l'J-3. t:1·i 1cfjcsÍ!llll;11ydl'rl cluyerte a kil'(í/ú \"{il!alat 
t"Ílll('f, 111e~rriil lú1to1111 !111rc a;-. .l/.)'Z.l/P htulapcsti titlifira (irtesití 

111ényd.;, ú!ltak. Ezek egyben biztosították 
11cn1csak a g)-'<°tr ft:nnn1aradúsót. hnnc111 a tovúhbi din~i~ 
n1ikus !t:j!lidés ;:dapjút is n1egteren1tctték. ::\ \'{tllalc!i ir<"i~ 

nyitúsúban továbbra is elsődleges szerepe \'Olt az úl !a111 

ú!tal jóváhagyott központi tcr\·utasíuisos rcndsZLTnck. 
.~\ tcrn1ékck cladúsábó! szár111azó bevCtclekct hat(1súgi~ 
!ag jóvúhagyott. többnyire hosszabb ideig rögzített. „Ii.\ 
úrakon" kellett szú111ba \·enni. rügget]enül nttóL hogy 
belföldre. vagy· exportra szállítottúk nz únn. 

196..f. dcccn1bcri hatúrozatúva! a központi irúnyítú." 
elkötelezte n1agút a gazdasúgirúnyítás refonnja. a k(itc~ 
\czö tervutasítúsus rendszer enyhitése 111cllett. i\ \'Ú!!a~ 
latnúl a kisér\eti gazdúlkodús 1967. dece111ber 3 !-::n ért 
\"éget és egyértelrnüen pozitív ercdn1énycket hozott. ,\ 
gyúr szútnúra legtöbbet az jelentette~ hogy a de\·iza
szorzók ré\·én közvetlenül érzékelhetővé vúltak a pi;1ci 
hatósok .. ~\kísérleti évek utún ! 96X-tól a gazdaság egé
szében élc1bclépctt az .. új gazdasúgi 111cchaniz1nus·· né
rcn is111crtté v{i\t új irúnyitúsi 1nodcll. .~\z ;\·ISZ\IP K.B 
]972. no\·en1hcri hatúrozatúval a „n1unkúsnsztú!y érde
keinek Cokozott \'édeln1e érdekében" H rc!'orlll to\·úhh
fejJcsz!ését n1cgakasztó intézkedéseket hozott. .~\ hatú-

i\17.at clrcndelte 4t) nagy\·ú!!a]<lt. kliztük a Richter ki
cnir..:!i !-;czL'10s0t is.:\ kie111clés ronnúlis~l!l csak n1egkü
llinbüzctcll fígyc!n1et. statisztikai clcn1zési katcgóriú1 
jc!L'nlett. dc a politikai hatúrozatok han1arosan az egye
di clbirúlús li:hi:tiíségét is lcga!izú!túk. :\ kicn1clés té
nye. a szabúlyo/Úk csetenk~nti „tcstreszabúsa" azt je
lentette. !Hlgy a nyereségesen tcnneló vüllalatoktól na~ 
gyohh ch·onússal \·csztes0gcs \·ú!!alatokat tún1ogattak. 

. .\ gy<."1gys1.eripari vú!!alatok ünúllóságúnak növelt:
sc l 968-tól szer\·czeti \'Ú]tozúsokban is 1negnyih·únult 
.-\z ~·igaz~!t lcgf(1nt(lsabh re!ad~1tainak koordinúlúsúra 
J l/60. januúr 1-jéYcl létrej\itt a \-lagyar CTyógyszcripari 
Egyesülés. :\ tern1clési adó cín1zcttjc az I\IG'YE volt. 
és az egy· lisszeghcn kir(1tt adó fc!osztúsút is ez a szer
vezet végezte 1...·!. ,-\Richter tcnnékei az iparúgi útlagnúl 
jt\\·cdeln1ezöbbck \'Pltak. a legtübb tcrn1clési adót. és 
ar~inyait tL'kint\·e a legn1agasabhat is neki kellett fizet
nie. l 973~tú! a hitck.·k visszafizetési ki_itelezettsége a 
kCpzödó sajút f<.llTÚst rnúr olyan n1Crtékben csCH.;kentct
ti.:. ho1;-!y az n1úr a .szintcntanúsra sern volt elég. 111ivcl 
ez a?. (iss;.r,cg é\·entc az ú!lúcszküzök bruttó értékének 
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111indösszc 2-3-<~.·o-Úl tette ki. A vállalat e\a<lósodúsa te
hút 1980. után is to\·úbb nőtt. . .:\ vállalat a folya1natos 
tcrn1eléshez szükséges beszerzések fCdezés~re is úl!an
<lóan förgóalaphitel felvételére kényszerült. 

I<löközbcn beköszöntött a vilúggazdasági vú\súg .. A.. 
SZO\"jet kontingens 1973-ban visszaesett. .A.. tőkés szál
lítók a nyersanyagok úrait últalúban 25·-30<~1;J-ka!, egyes 
gyógyszerek és intennedierek árát 40-501~·;i-kal, az o\
dószerekét a korábbi úrak többszörösére e1nelték. 
1974-ben vita bontakozott ki a rt:strikciós gazdaságpo
litika és a tovúbbi hitelek felvételének hívei között. . .:\z 
\:ISZ?v'IP Xl. kongresszusa elvetelte a gazdasági rest
rikció gondolatút és a gazdasúgi fejlődés üten1énck 
gyorsitísa n1cllet1 döntött. Ezzel a n1agyar gazdasúg 
1973-1978 közt elindult az e!adósodús útján.,;-\ gazda
súgpol!t!ka irúnyítói is f'elisn1erték a veszt?lyt. .~\z l 980-
a;; 0\\.~k gazdasúgpo!itikújú1 az 1980-ban bevezetett új 

úrTcndszcr hatúrozta n1tg. 
:.\ \'Ú!la!a! úllan1osítás utúni idöszak[inak egyik lt:g

nagyubb 111egpróbúltat<'isa az 1980-as Cv vult. I-lel.YZL'.te 
erlisen n1cgru111lott. adósságai nüYekedtek .. ~ költség
\·ctés egyensúlyának javitása a pénzügyi szabályozók 
szorítúsút és az i111porual való szigorú gazdú!kodúst. a 
(hillúr export ösztönzést?t. a belföldi úrak útrogó rende
zését tetté szükségessé. 

! CJ80. dece111bert?ben konnúnyhatúrozat rögzítetti.:: a 
Ci)·ógyszer-. Növt?nyvédöszer- és Intennediergyúrtús 
l(özpontí Fejlesztési Prugran1jút 1990-ig .. -\z 1980-as 
úrrendezés a „ko1npe1itív .:irelv"' alapjún kb. 30(~·o-kal 

cs(\kkentette a gyógyszerek belföldi tennelöi úrait. .~\ 

szocialista exportban rca!izálhutó nycrcségszintet a 
he!füldihi:z hasonló arúnyúra zsugorítottúk. l\'liutún a 
Richter szocialista exportjának nyeresége 1nindig kcd
\·ez(ibh \'Ult az iparúgi útlagnúl. a g)'Ógyszeriparra ki~ 
rótt Ii.\ összegü tern1elési ndónak sajút részarúnyút lé
nycge;;en 1negha!adó húnyadút. l 980 és J l)::-;5 között 
klízi:I (10° u-Úl viselte .. -\z cl\'OllÚS évröl-évre növeke
dett. é:-: 19XLJ-ben a vúl\alat rubcl-úrbevételének -J.4-
11·o-Úl érte e!. :.\z 1900-as évi.!k 111úsodik felét az adós
súgúllu111úny növekedése. újabb hitelek fi.:lvétclc jcllc-
111czte. 111en az elvunúsok 111értékc tovúbb nüvckedctt. 
.-\ \'il~íghank jelenléte 1985-tö! nagy1nértékben előse
gítette a fejlesztési forrúsok n1cgszerzését. :.\ kor-
111únyprugran1 kcrett?ben to\·úbbra is t:!önyt élvezett a 
111agas jövcdeln1czöségü gyógyszeripar. „~ l(özponti 
Ciazdasúgfcjlcsztési Progra111 kcrt:tébcn züld utat kap
tak a nagy nyereséget prognosztizúló vúlla\ati fejlesz
tések. Tért hódítol! az ,.intenzifiká!ús". az eszközök 
kurszerüsi1Cse. ~1z auton1atizúlús. a verscnykCpcsség 
(okozása. 

J ll05-tö! az új \'t:Zérigazgató, S:o!noki Já::s(:l foly
lé!\la ch~idjc f(ugu J-::dit lt:jlesztési stratégiúját. 

ld~ikt\zbi.:n a ,·ú!Jalat helyzetét n1eghat~lrozó kürül-
111ények 1ovúbb ro111lottak. Fo!yainatosan növekedett 
az orszú!.! konvertibi!ís adóssúgúllornúnya, a költség
\'etés dcÍicitjc. A. R.ichtert különösen sújtotta a rubel 

elszún1olúsú exportra kivele!l e!Yonús fokozúsa és az 
egyéb jelleglí adók nagy1nértékü növckedésc .. A.. válla
lat gJzdálkodúsn az 1980-as években \·égig rentúbi\is 
volt, a hiteleket Cs azok ka111atait rendben törlesztette. 
a \iiJúgbank által tún1ogatott beruhúzúsokat befejezte. 
de ennek a terhek jelentős nö\·ekcdt?se volt az úra .. ;\ 
hitelek úllon1únya \ 9X9-bcn inár 6.7 n1illi<írd forint 
vo!L nrni a vúllalat összes vagyonúnak 1nintegy 8fY~'u
út tette ki. 

lí.utatds 

A kuta!Ús 1!!)cis:er1·c::ésc 

;\ ter\·gazdólkodás idéiszakoú1ak e!sö éveiben a ku
tatús újjászervez~se volt az egyik legnehezebb re!adat. 
_,„\ Gyógyszerkutató Intézetbe útirúnyított kutatók he
lyett sikerült rö,·id idli alatt új kutatógúrdút szer\'ezni. 
\legkezdödütt „ lllL!/d 111i 111i.:g11111fu(/1tk · jt:lszóval a 
,)111s:áros n1egoldások kurs::uka „ i"vliközben a vúlla
lat\·ezetés a kutatús szer,·ezetének fi.:jlödését biztosítot
ta. ja,·ultak a kutatús túrgyi felt~tclei is. Új laburatóriu
n1ok alakulhattak (:.\lka\Jnazott Fizikaí-. I(én1iai Labo
ratóri un1. ~ 1 ikrobiull1giai l( utat0laboratóri un1 ). létre
jött az Or,·ostudornúny'Í ()sztúly. az új készitn1ények 
!Orgalotnba huzata!á,·;.d kapcsolatos adn1inisztrativ te
vékenységre 111egalakult a Ciyúrtn1úny!l:.·jlesztési Fö
osztúly .. ;\ -rudo1núnyos J(utatúsi F(·Josztúly kialakitúsú
ra a kutatúsi t'e[adatok egységes ÍrÚll)'ÍtÚSH nliat! \Tilt 

szükség. lvlúr az litvenes évek e!sö ft:lébcn is nagy 
szükség volt új 1er111ékekre. t?s az eredeti kutatás ered-
111ényci vu!tak az lJn!íárr és az .·lhislon hatóanyagai. 
rnajd igcn értékes fern1cntúciós tern1ék a B t::-1·i10111i11: 

an1elv uvóuvszcr uvúrtúsúnak 1111...'ukczdésé\·c] sikerült 
elhúr.íta~;i ,;~·úllal<~- n1egszlíntetésé~nek veszélyét is. (.rj 
tern1ékt:k létrt:hozúsúban a fannakulógiai tevékenység 
bl'ivítése is szl...'repet j[l!szott. ezek i.:rcd1nénye a Rido! 
n..:vü ff1jdalon1c;;illapitú furga!on1ba hozatala Cs a 
Rlu.:·o.r.;0/011 nevü kt?szít111énykon1binúció kidolgozúsa. 
Szúinos rncglevö tennék tcchnu!ógiújúnak fejlesztésé
ben a képzett kutatók élen júrtak. és a kutatúsnak és a 
n1üszaki tCj !csztésnek ebben :1 runnújúban a vú\lalat 
késöbbi sikereinek s(lrozatút alapozta 1neg. A. ú1rn1ako
lógiai tevékenység kie1nelten fokozta a kutatás haté
ktinyságút. 

,é\ tcrvgazdúlkodós idején kie1ne!t jelentöséget kap
tak a nö,·Cnyi credetü l~észítn1ényck, 111clyck többnyire 
hazai nyersanyagból készültek. i\Z új Nüvénykén1iai 
Laboratóriuin ti.:ladnta a ilagyon1únyos növény·i crede
tü készítn1ényck korszerüsítésc. valainint új növényi 
tennékek gyúrtúsi eljárúsainak kidolgozúsa volt. .-\ ha
gyon1únynak 111egfc!elöcn kien1elt szei"t.::pct kaptak a 
gyüszüvirúghoz kapcsolódó fejlesztési feladatok. ;.\ 
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1-h:rbúria l lJ52-ben 1111.::gszer\·ezte a nagylizcn1i tcr
ini.:szté:-;t. azonban a drog 1ninöségénckjavítúsa érdcké
bcn a szclck1úiúsi és ncn1csitési kutatús té1núja a 
(jyúgyil(\vénykutató ! ntézetbe került. :'-\ ncn1e:-;itési 
111unka gyorsítúsa érdekében a R.ichtcr is két új f~ütút 

11cn1csitctt és kidolgoztúk a szaporítóanyag vegetatív 
111ikroszaporitússal \·aló L'löú!lítúsúnak 1nódjút. Legjc
lentöst:bb digita!is tennék a digoxin. 111elynck gyúnús
l'cjlcsztésc során szú111os digitalis szúrn1azék -·· digito
x1n. acelti!-digitoxln. dezaceti! lanatozid-C'. accti!
digoxin ~ gyúrtúsi elj~irú:-;út dolgoztúk ki. :\ /Jigitulis 
lunola tcnnesztésé\·e! a glik1..Jzidok izo!úlúsó\·a! Hibb. 
n1int har111inc Richter szabadaloin foglalkDzik . 

. -\z anyarnzs ((.]a\'ict.'ps purpurc~1) tcnncsztésénck 
( irszúgos SZLT\'cz..'.sc i.-; a l·lcrbúriáho1. került. a köz\·c
\c!t Ír<.

0

lll)"itáS (u!ytÚ!l azunb<J!l lll1za!1Ú!lgadozÚSS:t! \"U[! 

jclk~111czhctií .. -\ hatúanyag-ingadt11.~·1s okúnak /\:ldcrité
sérc kido!guzott .. cgyszcn1 analizis" L·ljúrús tette h:hc
tii\·~ a Ciyt"1gynö\·én:.·kut~1tl1 Intézetben a ncn1esít~s! 

rnunkút. Ennek kezdeti eredn1ény't' t:rgota111indús és 
crglHoxi1H.!ús türzsck szt:lektúlúsa .. -\ sze!ekcit11 biztosi
tú l'c!d(1lgt1z~·1si eljúrús útvétclc ut:'tn índult 1neg a \·ú!la
lat \'ilúgviszonylatban is c!isn1crt anyarozs alka!uid ku
tatúsa .. ~\ Sanduz cég ellen. a kur leghatékony~1bb vér
n;.. 0111,hL:-.ok.kento !!\ o~\ ~1c1 e a /-fyd,,_·;:~i11 kapcsún 
111cgnyert kényszcr!ict..'nc-pcr je!cntüs nt:n1zt:tközi 
\'isszhangut \·üitutl ki szak.inai kürl"ikbt..'1L :-\z anyarozs 
l'cldolgoz;"isnúl sil~erült izulú!ni az t:rgo1netri11-111a!útot. 
az 1:·1go11}('fri11 és 1\',,_·u-Cr)·111~/i1rf il!fckci<ík ha1óa11yagút. 
.'\ \·id!a!at 111ikn.lhiológusai últal !.:ido!gl)ZUll l"cr111t:111ú
ci(ls ergon1ctrin eljúrús rej!t..'sztésc t..'redn1é!l)'t..'ként a 
í"cnncntúciú fü tcrn1éke t:rgokonnin és t..'rgokriptin !ett. 
Tu\·úhbi törzsne111esí1ésí eljúrúsuk vczcttt..'k új f~lszin

tctikus hatl)anyagok e!öúllítúsúhoz szükséges kisebb 
tnolckulatöinegü ft..'rn1t..'ntúciós ter111ékek - clin1oklav
in. agrok!a\'Íll - gyún~isáhll/.. s~ij~·!t tcrn1csztésü drogbl1! 
nyt.'rik ki az ~di~1kriptint. inl.'ly egy siki.:r\·együ!etnck. <.l 

hnln1okripti11 111ezilútn;:1k intenncdic1~jc . .1.\z anyaruzs
té1na rcj!t'SZtésc SO!"Úll a \"Ú[!a]at és kouperÚ!Ó partnerei 
n1intcgy hetven szabada!Jnat jelentettek be. 

3. ábra. _·ln_raro:.s go111hutclepe/.; 

-1. úhru. lú1ruheli /)e1•iltctu1 lzírderés 

.-.\ c·ur/"1ru11111.1· rl!sc11.1·/i(i/ (rÚzsan1clCngl izolált \·in
hL!SZtin és \·inkrisztin ci1usz1atiku111ként használható. 
.-.\ \·:·i11~dat \·egyés:.ci a katarantusz-alka\oidok kéiniájá
hoz \·i !úg\·iszonyl;\lban t.'!isinen n1ódon júrultak hozzú, 
kídu!gtlztúk <1 !ényt.'gescn olcs(1hh. a növényben n1aga
sabb tanalonHna! je!en!c\'Ó vinbh1sztin úta!akítúsi1t a 
jt°i\·;J] drúgúbh \·inkrisztinné. Ez a Richter kcreskcdcl1ni 
ichcti\-;Cgcit C.-; sikert.'it er(isitcttc Cs határozza tncg n1ég 
jt:lenlcg is az1aL !Higy n1indkét biszindo! clö~illítúsúra 
linúl!l1 l.'.!júr:issa! rendelkezik .. -\ nö\·énykéinia kicn1cl
kcdij credn1énye vu!t a téli zöld 111eténg (\7inca n1inor) 
<dka!uidjúnak. a \·inkan1innak az izll!úlúsa. \·érnyo1nús
hatús;'1nak re!is111erésc. Cs ennek alapjún a /)c1·i11cu11 nc
..,.Ct 1iriginúlis készitn1ény rurgalo111ba hozatala ! 959-
bell .. -\z enyhe \'érnyun1óscstikkcntö hatús n1cllctt nagy 
~Tdt.'k!~id0st vú!tutt ki az agyi értúgitó hatúsnak 111inösí
tctt c!'ít:ktus. Ehhlíl a íClisn1erésbül indult ki a vúllalat 
lt.:gsikcrt::->ebb uriginúlis \·cg)'ületénck, a \'Ínpocctinnck 
a fej!t:szté:-:e. 111c!y ~1 C«n·inton hatlianyaga .. -\ c·avinton 
a n1~1gyar gyógyszeripar eddig !egsikcrcschbnck 111011-
dott orig!n~"dís Lé;-;zítin0nyc. 111cly a tcr\'gazdúlkodús 
idliszakúban 11cn1csak a Richter Gcdcun. hancn1 az 
iparóg hl1zú i.:.\purtkészíunényc vult. A. vúlla!at kutató
inak szisztcn1,1tikus nninkúja 1„Tedn1énycztc azt, hogy a 
gyúrtúsuk tt:jles!:tésc sorún az önkö!tségct fokozato::1an 
csökkent\·c a nn1nka tcnnclékenységCt és a gyúrtóbc
rl.'lldi..:zést'k kapacitúsút nü\"l.'[vc jc!entös n1énékben jú
ruljanak hozzú a c·avintlln gazdasági sikeréhez . 

. -\ biukéiníai tern1ékek ga::dasúgi jclcntöségét a 
tcrvgazdú!kodús idliszakúban azok kcdvczó devizaho-
1:u11ú cxpurtja hatúruzta n1i.:g . .-\z ütYeni.:s é\·ck clcjén a 
kalciun1 g!üko11ú1 gyúrtúsi e!júrúsúnak korszerüsitése. a 
heparin n1arhatlidöböl való gazdasúgc1s clöúllítúsa és a 
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5. úhra. J/buí:\·égelle11iir:.és a11 analitikai fahorhufl 
a lu11i·a11as é1·ckhl'11 

l3 i::.-\'ÍtanlÍn kutatús clinditúsa incllctt a YÚ!!alat a régi 
1crn1ékek standardizú!úsúL 1iszta hatóanyag kinycrésél. 
111inöségl»:j!l.'st:t...'.st \'<:ilan1l111 új készítinényck clöúllltú
sút !ÜZt\..' ki célul. .~\ IZichtcr ebben nz idöst:akban kt:zd
te 1neg két új organ(lterúpiús készittnény. a szivizo1n rc
gencrúciójút segítü C'orhur111u11 injekció és a choriong
tinoH.lotrop horn1on tarta\Jnú Cl1oriogonin injekció 
gy~·1nús;:'it. Húro111 fun!DS cnzin11ern1ékct is elöú!lított a 
\'úllalal. a pepszin!. a pankrcatint (a Llipa11kri11 drazsé 
hatóanyaga) illet\·.: a tripszint. :\. gazdasúgos tcn11ékci 
LtizC tartoztak az új 111újkészít111ényck. a :Veoperhcpor 
és a .'úrepur . . -\z inzulingyán~·1s 1962-bt:n került is111ét ;:1 

\·úllal:Hhoz. n1elynt:k vezetése a ll)'ersanyag 1ninlíségt: 
iniall kno\\·-lH_)\\' illet\·c !icencvós~lrl~ls 1nellctt düntütt. 
„\z i111port hat(ianyag hcszcrzéstli! való függetlenedés a 
1 !(lccilsl céggel kliti.ilt .:gyüttn1Ük(idés cred1110nyt:. :\ 
specialitúsnkból a Richter húron1 1crn1ékl.'t hozott l'l1rM 
ga!o111ba: ln::ulin S~RIC'/-!Tl:.:R. !11::u/in-/011g-S
N/(I/TL-R és /11::.uli11-dt_·'f)(Jf~S-R/C·r1TJ::R 111úrkanéven. 

:\ Richtl'r lij k0s1.itn1ényei sorúbau kie111e!t helyt:! 
!"ugLdt el a ! !cpt1ri11. :\ glukoronsa\· tana!n1ú 
jl(l!iszacharid .:!\\úllftúsúnak fej!es1.tés-.: a hetvenes 
0\·t:khen kie111e!l !lt.'jluri11 énéke:dtési lchetöségt:k 111í

att is a kuial\·1-fl'.jlt„·s1.t\i t-.:-vékcnys...'.g elöterébt:n vo!t. .-\ 
kursz-..Tüsí1Cs l.'rt:dinénye a f-lc11uri11-C·u injekció. 111ely 
1 lli-\(1-han kerüli tlirl.sküny\·ezésn:. :-\ \'Ú\!a!at n1úsik. 
111~·1ig is jclc1Hös gyúninúnJ''-1 a n1arhatüd(íbö! elüúl!itou 
aprutinin alapanyagú reverzibilis érra!üsszchúzó Gor
dnx injekci{l . 

.-\ nyulc\·anas l:vek elején je\cntös váltllZÚsok kli
vctkeztt:k b.: a hiuké111iai készíu11ényt:k e!ö~'tllitúsa és 
exportja területén. a tel:hnokigiai és n1ü\·elcti fejleszt0-
:-.1...'k kil'e.il.'1.ctten j\'1 dc\'izaszaldó n1utatllkat crediné
n,·cztek. :-\/. ú_iahb terin0kek küzü! en1!itésre érdcn1es 
:il' cp1...'ki°1o!dó hatúsú ke1H1d;:zoxikolsa\· l:s is111...'.1 újjúéM 
lcdt ;i !cciti1Ht:r111~kcsl1rhlri tern1clésc. J(i.:n1clt kutatús
!»:j!cs?.iési h:rü!ct a liialur\lnsav-Na kín)'Crési.;, ten11ék
ké fejlesztése. inelynek ~ilka!Jnazúsi területe az clöjcl
zés.:k szerint igen széles ,·ci!t. 

!(ü]ün ki kell en1clni :i !J. ,-1"i1a111i11 gyúrtúsút. n1e!y 

a g:J'úr Cej!ödésének egyik példaértékü fcjezcte. A.1ne!
lett, hogy a \'Úllalat !Cnnrnaradúsút. rnajd évtizedek óta 
egyik lcgjelcntösebb exporttennékét t:rcd111énycztc, 
ineggyözöen tükrözi a kollektív. inno\·atív szellen1isé
get. Ez igen nehéz körülinCnyek között tette lchetövé 
egy eredeti. ncn1zctközi \'iszony latban is új gyártási el
járás kidolgozúsút. Cs annak folya111atus fejlesztese ré
ven a ter111elés több nagysúgrendbeli növel~sét. 

.)'::te ro i dok 

.A. vállalat n1intcgy é\·tizedcs késéssel. csak az ötve
nes Cvck elején tudott újra bekapcsolódni a szteroid té
n1a kutatúsúba. an1ely a külföldi gy{igyszeriparban ab
ban az idöben n1~'1r_ r(lbbanússzcrü fl:jlödést 1nuta1ott. .:'\. 
kutatús ketttis cé!kitüzésse! indult: ~ilkalinas hazai 
nyersanyag keresése (a nü\·ényi -.~rcdetü diuszgcninht:z 
lehi.:tetlen \"lllt \Jozz{ijutnil. \·a!an1int gazdasúgns gyúr
túsi cljúrúsl1k kidolgoz~isa a h~11óanyaguk clli{1llítós{1ra. 
A. Ciyúgynü\·...'.ny I(utatú Intézettel küzüscn 1ncgoldot
t~ik a Solonu1n locinio111111 tenncsztését. és az ebbö! izo
lúlhatú Sll!asodin alka!rn~is \·(1lt ~1 hnrnHinszintézisek 
kulcsvegyü!etének a pregnadia!on act:tútnak (PD.A.) 
tennelésére. 111c!yb(il ncn1i hunnL111uk (progeszteron. 
ösztrun. tesztosztt:ron ). n1.irszternid anabuliku1nok és 
orúlis fuga111z::'tsgút!ók készültek. ,-\ cl:g a hatvanas 
évek elcjétö! kezdve kezdte alka!n1azni a korszcrü sztt:
roid gyúnósú tt:chnolúgiúkat. egyúttal beindította az 
üzi.:n1szerü steril fl:rn1e11túL·i(1.s technológiút. ,~\ Gyógy
szerkutató Intézet 1nunk:11;\rsai 1übb olyan baktériun1ot 
talúltak. incllycl hidrokonizunh(1] prcdnizolont lch-:tt:tt 
t:!öúllltani. ,;..\ hidrokonizun nyugati iinportbó! szúnna
zott. ennek kivú!túsa érdekCben szú111us sikertelen kí
sérlet arra ösztönözte :1 ,-úllalat vezetését. hogy licenc
k...'.nt vásúroljúk n1eg a Pl):\-b(l[ a H.cichstcin S .:\öú!lí-
1úsúra alka\Jnas eljúrús!. 111i.:ly utúbhibc'1\ a hidrokorti
zont !l:rn1cn1áciúva! !r.:hetett e!(iúllítaní. :\ úO-as évek-

6. áhru. f~enuentdciús ii:.e111 a ~o-cs é1·elibe11 
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ben a y{dlalat szteroid kutató 
n1unkája elsősorban reproduk
ciós jellcgü \"olt. legjelentő

sebb területe a prednizolon 
1nellet1 az orális fogan1zásgút
lók gyúrtása lett. Az anaboli
kus hatású n1etandienont 
ineti ltesztoszteronból kiindu !
\'a a prednizolonhoz hasonló
an t'ennentációs úton úllítottúk 
elő. Az 1961-ben törzskönyve
zett kCszítn1ény neve 1Verohol. 
Eredeti vegyületek kutatúsa is 
hozott eredn10nyt: a n1azipre-
don hatüanyagú /)eperso/011 
tennékcsalúJ volt a vúllalat c!
sö originális szteroid készít-
111Cn:yc 1963-ban. A. prednizo-
lont [.>rcdniso/011 kenöcsként 
(s tablettaként. renilbutazon
nal ko1nbinú\\·a Rl1cosolon 
tablettaként szerelték ki. Sajút 
függe1\cn eljárást dolgoztak ki 
a spironolakton elöúllítúsúra. 
[(0szít111ényé-t a h:rospiron vi
zelethajtó tablcl!út 1970-bcn 
törzskönyvezték. /\ tria111cino
lon act:tonid eljúrús kidolgozú
sa 1971-ben a r:·iorocorr ke
nöcs türgalon1ba hozásút jc-
1.:ntcttc. rvtiutún isn1ertté vál
tak a norszteroidok clöúllítúsú
ra alkaltnas totúl szintetikus e!
júrúsok, a cég célul i-üztc ki. 
nagyüzen1bcn is n1egvalósít
ható totúl szintetikus eljúrás 
kidulguzúsáL 1972-ben beYe-
zett.:tt eljúrással vúlt lehetövC 
új hatóanyagok: a nurgesztrel 
tovúbbú a levonorgesztrcl és 
szúnnazékai e!öúllítúsa is . 
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Patent No. 1573191 

?are.tgn Appl.!.cat.ian 
2 Karch 1976 

D>t: cf l'J1rn1 .. ~ .. :•!!J.l_'.C:l 1„.1)?.7. 
n::~ufS:~l~1; 2:! .. C::~:"' 1930 

~ 
~izabeth the Second by the Grnce of God of the Unitcd Kingdom of 

Great Britain and Norrhcm Irdand and ofHcr othe:r Realms and T erritories, Queen, Head of the 

Commonwcalth, Dcfender of thc Faith: To aU to whom thesc prescnts shall comc grceúng: 

WHERE,\S 3 f"'...q=: ícr tb" sr:..~t gf ~ r.>.:::m !~ !;= m:id= bj' 

RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR fiT., a body corporate organized under 
the law::; of lluf'.,;;ary, of 19-21, Oyomroi ut, Eudapest X, !iun5ary, 

?roce:rn for prepar.!ng propanol der1vat1ves: 

AND WHEREAS Wo, b.:ir:i; •·il!i.':i; to t.~:c..:a;::: oll i::,·o:::i::~., whi:h r..1)' b: fot 1ho pu\\li: gmid, or: E"'::i(r,„!y pl=-o:d 
:o m.~d:::;;~::d rn th:: r:qu::ot: 

PROYIDED ALWAYS 1b: th::1:: !mm potmt 1bil b.: re>o(::lbl= cm :iny cf üie poumh fro::i ti::i: w ü1:1: by low 
p:::o::nhd :; gro;:..~~ fo: r::-rnki..~& l:t:m f"'::m r,::md :,y U<, ::.:1:! tk ;~:-:;~ r...:)· b.: remk::-J :md m~Jo vcid ~=rdi:1~!y : 

PROVIDED ALSO úut r;,.:l,;r.g b::o:dn <'.<::tl'<~':d 111>!1 l":·c:m tb: f,:Z..':!Ín;. nf li:m:o:> ia •u~h mon:t:• :::.'::! fo:- :;.u:h 
con,tdoooiimu =~ th:y moy by !:iw be gr:im:d: AND !ml;, We do hy tb:.e p1c<:nl> 
fo: u„ cur li::i:; ~nd <u::=•o.ri, g:om 1.m10 1h: po1::11m: tbt th::;: n~r l::::ri p::m:.<t 
:bl! b: ro~.mud in th: mo:t b:r..:fici~! m:.t: fcr 1be ad1·~:1iz;: of 1h: f..!t:n:~. 

IN WlTNESS wh:~•f \t'o b,•: ciu:d 1hc:: ou: lm::; rn \,~ 1~.;;U: f~t::m 

;:; cf &.: f.!.rst <l.oy cf MEJ.rch 

-. ú/Jra. Propa110/ .,::_ár11ur:.é/io/; angliai .\;,ahadahni hLjelcntése 197';'"-ben 

. „\ vúllalatn<il fol)'c.'1 kutatúsok kieinelkedö cred1né-
nye az originólis izo111tónus csökkentli pipekuruniuin 
broinld~ specialitás ne\·én ..Jrduun injekció. n1el::..- 1982-
es bevezetése óta sikerkészít111ény. Ennek az idöszak
n~1k forradahni jclentlíségü szteroid kutatú::ii rt.~ih:sztési 

cre<ln1Cnyc kétség kívül a horn1oná!is koinbinúlt fo
ga1nzúsgútló tabletta 1negjclenése. n1elynek elsö képvi
selöjc az l1!/i:cu11di11 tabletta ( 1966). 1nely ti:rrnékkcl a 
cég a fogan1zúsgút!ó készítrnények csoportjúban elsó
k~nt jelent n1eg a szocialista túbor piacán. aini korno!y 
c\önyt jelentett szán1ára. Lútvúnyos !t:jlödés crcdn1é
nyt.: :1 c.sökkentctt hatóanyag tarta!inú n1úsndik gencrú
ciós kun1binúció. inely Bisecurin névl.'n \';'il1 is111ertté. 

a v1.TscnyképessCg fcnntartúsa érdekében a gazdaságos 
nyersanyag J'orrús keresése \'Olt. ,.:..\ Gyógyszerkutató 
Intézet szitosztcrinböl kiinduló eljúrúst dolgozott ki. a 
kortiko! dok k u les vc g:_vü ! etei nek ( androsztendi on, 
hid1\1.\i-~nH.lro:-:ztcndion) clöúllí1úsúra .. '-\ szteroid tcr
int.'.kcsoport n1ind nagyobb szcrepetjútszott a tennelés
ben és az értékesítésben. 19~9-bcn a szteroid ter111ékek 
rnúr 28.5(:-;1-kal részesedtek az összes úrbevéte\böl. 

[>CJJ! idfi:1t!it!ÓS 

.~\ v~illalat kutatói a peptidkén1ia területén ebben az 
idliszakban ncn1zetküzilcg is ko111o!y clisn1erést kivúl
tó credn1ényeket értek cl. .~\ (jyc\gyszerkutató Intézet
ben 1955-bcn 111eg\·alósított. a111inosa\·akból kiinduló 

.'\. legkorszerlíbh szteroid ható;inyagok gazdaságus 
tenn.:]Csét sikerült ugyan n1ego\dani. di.: az alapkérdés 
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oxitocin szintézis át\'Ctclc utún 1958-ban került piacra 
a szintetikus oxitocin. 1ncly· a 111ai napig is fontos k0-
szitn1Cny·e a R.ichter gyúrnak .. ~\ peptidkutatús kien1el
kedö credn1ényc. hogy az Eötvös Lon.ind Tudon16ny
cgyctc1n. a Gyógyszerkutató Intézet és a vúllalat ve
gyészeiböl úlló kutatócsoport ,·ilúgviszonylatban első
ként oldotta 111eg a teljes hun1án ,'\CTJ-l szintézisét. .A 
n1unkúbnn részt\'C\'Ö n1unkacsoportok vezetői az .Á.l!a-
111i díj elsö !'okozatút kaptúk teljesít111ényükért. .A..z 
;\C.Tl·I kutntús sorún szerzet! tapasztalatokból kiindul
va szabadaln1ilag fúggetlen cljúrúst dolgoztak ki a 
nyugtatú hatúsú diazcpan1 elöúllítúsúra, n1ely credn10-
nyc a Scduxcn forgalon1ba hozatala. 

.).:i 111 e! i fii ts ha! óa 11.1 ·ag o/:; 

.~\ \'Ó!lalat vezetése küzdött a tcrvgazdúlkodós azon 
központi dönt~sc ellen. n1c!y a „profílozús" son:ín 
111t.?"gtiltotta a szintetikus profil tl.-jlüdésé!. .~\ tila\Dn1 
rc!oldúsa ~rdekébcn folytatott küzdclcn1. és az ](}53-
han a verseny sllrún clén credn1ény az izonicid rorga
!on1ba hozatalára tercn1tcttc incg a terület !Cjleszt0sC~ 
nek lehetőségét. Ezutún sajút és kL)Opcr.úciós kutatús
ban szú1nos hatékony új külföldi gyógyszer gyúrtúsú
nak eljúrúsút dolgoztúk ki Cs tcnnelését oldottúk n1cg. 
1nclyből több készitn1ény eredeti l'cjlcsztés ercdn1Cnyc 
volt. r\z idöszak jclentöscbb reprodukciós szintetikus 
tennékci az antihisztan1in hatúsú. 195-J.-töl gyúrtott 
,\'uprustin i!!ct\"C a llchistin. az 1959-hcn bevezetett 
húnyinger elleni /)ucda/011 tabletta. az a!tatü hatúsú 
g!utctin1id hatóanyagú :Vo.\:rron. az 1964-ben forga
lun1ba hozott Seduxen. :\ gyu!ladúsgútló és reu1na el
lenes hatúsú renilbutazon gyúrtúsa ] 953-ban kczdö
d\l!l roggct!cn sajút gyártús alapjún. évi egy n1úzsa ter
n1elésscL .~\ gyúrtti!t hatóanyag 111ennyisége (17-ben 
1negküzc!ítette a szúz tonnú!. R/Jcopyrin dn.1zsé Cs in
jekciú. \'Odan1int J)hL'llYlh11h1so11 ki.:nöcsként hoztúk 
fr1rgalon1ban .. '\ kúliun1 és 111agnéziu111aszparaginú1 ha
tóanyag tarta!n1ú f\n1ugi11 drazsé és injekció l lJú8 óta. 
n ciinetidin hat(1anyag tarta\111ú !Iistodi/ tabletta és in
jekci(°i l l)X l c'1t~1 \'élll rorgalon1ba. A. Richterben kidol
gnzott és tlibb szabadallln1ban végzett független eljú
rús alapjún J 9K6-tól gyúrtják a gylllnorlt:kély ellen ja
vallott J;unotidint. 

CJrigi11lí!is ki:s:i1n1ények 

.~\z originú\is kutatús első crcdinényét jelentette az 
J 9-J.X-ban szabadaln1azta1ott új \·cgyület. a diuretikus 
hatású ninanozin. 111ely az 1949-1959 között forgalina
zott Lln·.!f(1rt hntóanyaga volt. illetve a dacen1azin. 
n1elyböl az antihiszta111in hatúsú ,·lhis1a11 tablettút úllí
tottúk elö. I<.ésőbb a dacc111azin kivúló görcsoldó hatú
sa 111iatt 1959-töl Rhlo/ tabletta. kúp és injekció forn1ú
júban került rorgalon1ba. Tovúbbi eredeti szintetikus 
készitinény n Spirokrin ( 1958). a Aírde1011 Cs a Ph/o
go.vc1111 .. ~\ to!pcrizon hidrok!orid hatóanyagú :\Zrdc!on. 
a nen1zctközi szakirodalon1ban jelentös sikert ért cl. ~s 
rna isn1Ct rencszánszút é!(i készítn1Cny hazánkban es 
külföldön cgyarúnt. 1\ hat\·anas - hetvenes években 
bontakozott ki a knrúbban n1úr cn1!itctt C'a1·i111011 tej
l~sz1ése. n1cly a Richter évszózados tlirténctének legsi
keresebb készítn1énye lett. .~\ több é\·tizcdes f'cjlen1é
nyt.?"kben gazdag t(\rténet legfontosabb i.:sc1nényei cín1-
sza\·akban a ki'l\'Ctkczl)k: 

- a lL;lizüldn1cténgbül (\'inca nlinor) izolált \·in
ca111in \"Órnyo111úscslikkcn1lí hatúsának !'c!isn1en.:sc. ab
ból a !Jc1·i11cu11 ri.lrgalo111ba hozatala. 

:\ nycrsan::.'ag hiztosítúsa érdekében a \.rinca 
n1i11or nagyC1zcnli tcrn1esz10sénck 111egnldúsa. 

-· /\ \'incan1in agyi értúgító hauísúnak felisn1ertsc a 
klinikai gyakorlatban. n1ajd a \·incan1innúl hatéko
nyabb hatúsl1 szúrn1~1zéknk kén1iai. far111akológiai kuta
túsa. 

- .-\ \·inpoct.?"tin JJC\'Ü Pplin1úlis llat(ianyag ipari tcr-
111c!ésénck 111cgoldúsa n{i\"ényblil. 

- :-\ ha1(·1anyagPk gazdasúgos totúlszint0zis0nck 
lllL'guldús~1 t.?"gyüttn1üküd\"t: a Budapesti Egyeten1 Szer
ves Kén1iai -ra11szék0\'cl. 

"- .~\ c·u1·i111011 tabletta rorgal(llllha hozatala 111intcgy 
-Hl urszúghan. ezzel púrhuzan1usan licenc eg)'Ültn1ükö
dés kiépítése a japún -r.1kcda céggel. 

.~\ C'a1·i111011 ku1atúsa-fej\esztésc ter0n szü!ctclt új
donsúgl1kat 1nintcgy J(J bc!fú!di és l 60 külföldi szaba
dalon1 \'édte és védi .. ~\ szabadaln1nk lejúrta clött a 
('avintonb<il szún11azutt az llrszúg legnagyobb royalty 
:'u'l:1evétL'le .. ~\ tlibh é\"tizcdcs tcrvszcrü l'cjlesztés eri.:d-
1nényeként a c·a\·inton a nyolcvanas évek óta a v~illalat 
úrbe\'ÓtL'li, \"alan1int nyereségi rangsorúnak éh·onalú-

,.:\ gy·(1gyszcrkutatús stratégiújúnak alap\'ctö ban ;-;zcrepe!. 
:-:zen1lélL't\"ú!toi.Ús<1 ercdn1é11yeztc új nagyhatású és 
nlinden korúhbinúl sikeresebb tcrn1ékek bcvczetCsCt. 
Ezek példúja a fcké!ygótlús gyógyszeres tcrúpiúja I-I"' 
rcceplor b!~lkknh·i anyagnkka! (ci111ctidin. fainotidin) 
dc ugyanez 111(lndha!<·1 L'l a \"Órny(1J11<·1s csökkentés 
gyúg)'SZL'rcs ter;'ipiújún'd. ~ihol az .:\CE inhibitorok Cs 
kú!ciun1 csatnrna hlukk(i!ú szerek jelcntcttCk a l'cjlö
dést. :\z :\C'F lnhibitcirpk ti.:rén a cég 1983-ban füg
uetll.'.n eli~ir~·tss:d r...:ndclk...:zctL az. cnalapril 111aleát. 
~iajd né!~úny (\·\·el késlíbb ~1 lizinopril dihidrút elö-

(1) ·ú rt ú .~f'ej / es-;;tés 

A kutatúsi credrnCnyek rc;,llizú!úsa nen1 valósulha-
tott \"Olna n1cg, a gyúr fl1!ya111atus rcjlt.?"sztésc Cs az egy
re ktlrszcrübb hat(1anyag és gyúgyszcrgy~'irtús 111üszaki 
és technológiai J'cltételeinek. ;1 rnü\·clctck fejlesztései 
nélkül. \lúr a; (\t\\.'llcs évt.:kben se1n !ehetett a 111cgnö
\"t:l:cdctt ígényeket a zsúfolt gyúrtcrü!ctcn kielégíteni. 
ez0rt rontüs feladat \·olt a szon1sz~dos ingatlanok n1cg-
:-zcrzésc .. -\ küzponti intézkedésekkel n1cgszcrzctt terü-
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tcrn1ékck. pl. a kúpgyúr
tús. Dorogra került a gyúr
tús cliverzifikúciójn sorún 
kialakult. a gyógyszer-
gyúrtúshoz ncn1 kötödö 
kozn1ctikai cikkek (Fahu
/on tennékcsalücl. Rich
rq/il). növényvédö szerek 
(Ridcon 80 llP .·Idol 80 
WP. Geontcr 80 IVP) és 
úllatgyógyúszati tcr111ékck 
(f'eno:in. Dcrril. Rigecoc
ci, a B 1:-vitan1in tartaln1ú 
túpkc1111poncns a I'i!Úlor 

111011) clöúlli1úsa is . 

S. úhra. f·en11e111orok a dorogi gyárt•g_ysJghcn 

. -\ gyúr rekonstrukciójú
nnk 111úsoclik szakasza az 
\ O(i;\---1976 klizlHti é\·ekre 
esik. ~l bcruhúzüsoknak a 
tcrinc!éshcz viszonyított 

h:h„·k cs~1k lassan ju1onak a \'~i!!a!at birtok{1b.:1 t'.s így az 
l 9-t9-bcn kidlilg1l/Ul\ .:!sü rck\\!lstrukciús progr<.1111 iga
zún csak j l))/ utún haladhatott. inc!y l 967 110\·e111beré
bcn l\.:jezlidlitt hc. Ennek keretében a törzsgyúr tcrülc
t~n is _)e lenti):; bcruhúz{1sok tün~ntek. (Jj kutató!aboratú
riu111ok nycnek elht:lyczCst. ~1 ríO-as Cvck j..;:()zcpén n1cg
é-pült a szoc!ú!is épület. benne korszerü orYosi rcnclc
ll'd..:.kcl. .-\ g( indol a gyurs litcn1bL'll nü\·ek\'('.i tcrn1c!és ka
pacitúsigé-nyé-nck kit:!é-gilL;sc jL·lcntette. Ez cs<.1k az új te
rületek bcl'pítl'scYt:I \·:'dt !chct(l\'0. !<„<izponti forrúshó! 
ugyanakkor csak a rcklinstrukci<')s progran1ban jó\'úha
g;.:ott lé-tcsitrnényckL'! lchclL'tt linanszirozni . .-\ vá!lalat 
ügyes hcruhúz;isi l<d~1ikú\·~i1 \·isznnt tl\bbct tudott bcru
húz11i. Í):!;· :1 h:_jkidé-. ..; C!tc111L· nagyubb \·o!t az íparúg útla
gúhoz \„ISZ\lllVÍt\':I. 

:\ tcríik'1hiúnyh:1n S/C!l\"Cd(l \'Ú]lalat t(irténetéhcn 
:d;ip\·L·tl.\ 1,·:dit1/i ... l "'rcd111ényc1.ct1 a [)unlgÍ Szént'c!dnl
g<.i/\°i \·~·i11a!:n 1nc~SZL'rz0:'C. arni új pcrs11ckti\"Út _iclen
tclt ~! k'j!l'idésb<:n. e\ dunigi Ctzcnh.:k úta!akitúsú\·a] indi
tuttúk be a g:\·lgys1r...-ripari gyúrtásoka1. ide kcrlil1ck a 
budapesti n<igy icijL·sít111~nyü ké:-;:zgyúgyszcr gyúrtÚs\1-
rokba kis \·1.ilun1cnC1k 111ia1t L·ébzcrÜl'll nen1 il!cszk('tki 

arúnya ebben az idüszakban a !t.~gnag:.:ubb. (Jj korszcrü 
színtctikus és fennentúclós szteroid hatóanyaggyúrtó 
üzcinck létcsültck. :-\ törzsgyúrban a bcruhúzúsok fü
képpcn az üzcn1ck gépi korszcrüsitésc ré\·én történö 
kapacitúsbövülését jelentették.:\ gyúrfcjlcsztés bcfcje
zö szakaszútjc\cntös hitc!fch·éte!ck. gyors és hatékony 
\'0grchajtús jelle111ez1Ck. a steril fcrn1cntúció területén 
nagy e](írclépést _i('[entclt a vi!~igbanki hitelböl n1cgva
!úsult f'crn1cntúci(·1s bcruhúz~'1si prograin. n1ely lchctö\·é 
!L'tte a sztcr()id tern10kcs(1port androsztcndion nyers
anyagtól a \·égtcrn1ékck!g tci~ícdö gyúrtúsút. Elkészült 
J t)/0-ban :i L1rn1akológiai ku1atllközpont. J lJ8 l -bcn a 
1ahlettúzó és g:ilcnusi RCil( 1 részleg. zúrt rendszeri'! 
horn1ontablctta g)'Úrtó gépsorral. Dorogon üzen1bc hc
l;.-'c11ék az 0\·i :s OOO tonna kapacitúsú korszcrü égctó
n1üvct. Ezen idöszak fejlesztésének credinénycként a 
\·{d!alal \lagyarorszúg legnagyobb és J(l\zép-Eurllpa 
egyik k·gnagyt1bb gyúgyszergyúrÚ\'Ú fcj!ódötL 

!\. Z a l <1 i: Onc h1111drcd ycars i11 scn·ing IIcaltlz. The acth·i
ty 1~(Riclrtt.•r (iedcon Co. Part II. 


