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ELŐSZÓ 

Jó idejefelmerültannak az igénye, hogy az 1964-es "Chinoin gyár története" c. kiadványhoz ha
sonló összefoglaló munkát megjelentessen a vállalat. A rendszerváltás és a privatizáció ezt még 
sürgetőbbé tette, mert egyfelől az 1964-es történeti összefoglaló fölött eljárt az idő, másfelől annak 
a veszélye merült fel, hogy az újabb szakmák, újabb munkába álló generációk megjelenése miatt 
megszakad a tradidáknak az a kontinuitása, amely korábban oly annyira jellemezte a Chinoin-t. 

A múlt ismerete hozzájárul a jelen és a jövő lehetőségeinek reális felméréséhez, a Chinain-nal 
való azonosulás pedig erőt adhat a napi rutinfeladatokon túlmutató innovatív munkavégzéshez, 
ami pedig alapvető feltétele a piaci versenyképességünknek Pontosan ez a legjobb hagyománya
inkra építő öntudatos és kreatív munka az, amely a Chinain értékét adja a Sanofi vállalatcsoporton 
belül. 

A vállalat történetének feldolgozására a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti szakosztá
lyának képviselői 1994-ben kaptak megbízást. A három szerző által megírt és Koroknai Ákos által 
szerkesztett anyag képezi a vállalattörténet gerincét Ezt egészítettük ki többek között az általunk 
felvett magnósinterjúk anyagával és főleg kollégánk Korbani ts Dezső kutatástörténetével, amely
nek újonnan felfedezett adatai nélkül nem lett volna teljes az összkép. 

Az előmunkálatok során, a Chinain küszködésekkel teli, a nehézségekből is sikertkovácsoló tör
ténetének megismerése után alakult ki bennünk az a kép a vállalatról, hogy a Chinoin mindig képes 
volt "egyenesbe jönni". Ezt szerettük volna kifejezni a címmel is: "Egy mindig megújuló vállalat: 
a Chinain története". 

Szándékaink szerint olyan adatokban bővelkedő alapmunkát kívánunk átnyújtani az olvasának, 

amelynek első részében átfogó képet ad a múlt, a közelmúlt, de a jelenben zajló folyamatokról is, 
mig a második részében Korbonits Dezső jóvoltából a Chinoin kutatási témáinak-nem szokvá
nyos, tehát nem az időrendet, hanem a kutatómunka belső logikáját követő- oknyomozó áttekinté

sét találja az érdeklődő olvasó. 

Lányi György Orosz Jenő 
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l. FEJEZET 



1. A BETÉTI TÁRSASÁGTÓL A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGIG 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában, Németország szomszédságában nagy elszántságra volt szük
ség a gyógyszergyártás területén a honi ipar megteremtéséhez. Wagner Dániel, az első magyar 
vegyészdoktor évtizedekig fáradozott, míg 1867-ben megalapította a Központi Magyar Gyógy
szerészeti és Művegyészeti Rt-t. A vállalkozásban olyan neves orvosok is részt vettek, mint a 
sebész Balassa János és a belgyógyász Korányi Frigyes. Jelentősebb tőkét azonban nem sikerült 
bevonni, a gyár nem tudott megélni, 1877-ben gyakorlatilag meg is szűnt A hazai gyógyszer
gyártás így továbbra is orvosi és gyógyszerészi laboratóriumokban folyt, ahol egyszerű gyógy
szerkeverékeket, un. galenikumokat készítettek. 1875-ben 28, 1887-ben 52 ilyen laboratórium mű
ködött a főváros ban, amelyek javarészt import gyógyszereket árusítottak, de saját készítményeket 
is eladtak. 

A szerényebb méretű ipari gyógyszerkészílés akkor indult meg, amikor 1895-ben Egger Leó 
budapesti és Egger Izidor nussdorfi gyógyszertár tulajdonosok közkereseti társaságat alapítottak. 
Gyáruk nagyrészt ismert külföldi gyógyszereket és vegyészeti cikkeket állított elő. 1901-től 

Richter Gedeon szintén kísérletezett Üllői úti Sas-patildjának laboratóriumában saját eljárásó 
készítményekkel. !907 -ben elsálcént ő alapított gyógyszergyárat Kőbányán. 

Ebben az évben fejezte be tanulmányait Milnchenben Wolf Emil, majd a Budapesti Tudomány
egyetemen kémiából doktorált 1908-ban. Apja azétt taníttatta, hogy a család tulajdonát képező 

Nagymező utcai festékboltban kamatoztassa tu
dását. Ám mire az ifjú vegyészmérnök hazatért, a 
festékboltot be kellett zárni. Wolf Emil két évig 
Richter Gedeon gyárában, majd mintegy fél évig 
a tribuswiukeli Scheuble- és Hochstetter- féle 

vegyészeti gyárban dolgozott, de ambíciói! egye
dül a vegyészmérnöki munka nem elégítette ki. 
Elképzeléseihez társra talált évfolyamtársa és 
barátja Kereszty György személyében. Igazi 

gyárat akartak alapítani, olyan gyógyszergyárat, 
amilyet Wolf Németországban többet is látott, 

amelyben a gyártási eljárások alapja a kémiai 
szintézis és nem a növényi és állati eredetű anya

gok feldolgozása, mint ahogyan az a Richter gyárban volt. Mindkét fiatalember jómódú családból 
származott, terveik megvalósításához hazulról IG-10 ezer koronát (továbbiakban: K) kaptak, ami 
ugyan megfelelt egy főispáni fizetésnek, de gyáralapításhoz csekély volt. (l. kép) A fiatal vállal
kozók segítségére a Kereszty család jóbarátja, Háry Ágost földbirtokos sietett, aki Játott annyi 



fantáziát a fiatalok terveiben, hogy 50 ezer koronát, azaz egy miniszteri fizetés kétszeresét 
meghaladó összeget fektetett be a vállalkozásba, szolid haszon reményében. 

Az alapítók először is telephelyet kerestek, ahol munkájukat megkezdhetik. 1910, augusztus !3-

ától vették bérbe Buchinger Izidortól és nejétől, Salzmann Fanny ház-tulajdonosoktól a Budapest 

VI. kerület (akkor An
gyalföld) Petneházy u. 
23. sz. telken újonnan 
épült műhelyt. A telepen 
álló régi, ekkor még 
részben istállózási célok
ra bérbeadott fészert a 
tulajdonos szeptember 
15-ére hozatta rendbe. A 
bérlőt illette meg a kizá
rólagos udvarhasználati 
jog 15,15 m szélességben 
ó az új műhelytől a fé
szernek az ugyancsak a 
telken álló lakóház felőli 
végéig évi 2 400 K bér
összegért. Miután a céget 
a ke1ületi iparlajstromba 
felvették, telepengedé- · 

lyét szeptember 7-én megadták, ill. azt szeptember 25-én iparhatóságilag jóváhagyták. (2. kép) A 
két nagyobb munkateremből: a gőzmelegítésű és a szabad lángú helységből, laboratóriumból, cso
magolóból és irodából álló helyen kezdődön meg az új gyógyszergyártás, mely elsősorban a 
korszerű kémiai szintézisek megvalósítását tűzte ki célul. A vállalkozást 1910. október 7-én be
jegyezték a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél vezetett kereskedelmi cégek 
jegyzékébe ,,Alka Vegyészeti gyá1; dJ: Kereszty, d1: Wolf vegyészmérnökök és társa" néven. Közben 
1910. augusztus 15-én Háry Ágosttal társasszerződést kötöttek. A megalakult betéti társaság az 
"Alka" nevet nem sokáig viselte. 1911. március 18-án a cégjegyzékbe új név került: "fh: Kereszty, 
d1: Wolf és Társa Vegyészeti Gyár". 

Háry Ágost hite a vállalkozásban azonban hamarosan elfogyott. 1911 végén tőkéjét kivonta a 
vállalkozásból, és megszüntette kültagi minőségét. Kiválása megrendítbette volna a vállalkozást, 
de akadt nála gazdagabb és az üzleti életben jártasabb pártfogó is Krausz Simon magánbankár sze
mélyében, aki 1900-tól a Krausz és Bettelheim bankház tulajdonosa, valamint a Magyar Bank és 
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Kereskedehni Rt. (a későbbi Angol-Magyar Bank) igazgatósági tagja volt. A sorsdöntő találkozásról 
memoárjában így emlékezett meg: "Egy napon dr. Reichenhaller Kálmán volt vegytanárom felkere
sett és két ifjút mutatott be, nem hiszem, hogy 25 évesnél idősebbek lehettek, dr. Wolf Emil! és dr. 
Kereszty Györgyöt. Jelezte, hogy ezek a legkiválóbb tanítványai, nagy tudású vegyészek. Gyógy
szervegyészeti gyárat kezdeményeztek, amelyet szerelnének naggyá tenni ... " 

Krausz Simon 250 ezer koronát bocsátott a két fiatalember rendelkezésére, és a vállalkozásba 
üzlettársait is bevonta. 1912. január 15-én határozták el a részvénytársaság megalapítását "dr. Ke
reszty, d1: Wolf és társa Vegyészeti gyár Részvénytársaság" néven. A vállalatot 1912. febmár 3-án 
jegyezték be a cégbíróságon. Az alaptőke 500 ezer koronát tett ki, amely 2500 db egyenként 200 K 
névértékű részvényre oszlott. (A pénzember Krausz 1927-ig tartotta meg tagságát az igaz
gatóságban.) Krausz és társai szintén voltak annyira óvatosak, hogy a pénzügyek irányításába kez
detben nem sok beleszólás! engedtek Wolféknak. Kereszty és Wolf, akilmek nevét viselte az újjá
alakult cég, csak "társasági tisztviselők" lettek. Igazgatósági tagság ot csak jóval később, 1917 -ben 
nyertek. Addig egyetlen részvény sem volt alapítóként tulajdonukban. 

A Petneházy utcai ház bérlete 1913. augusztus l-én járt volna le, de a bérleti jogot már 1913. 
január l-én törölték, mivel a vállalat 1912 elején Újpesten a Tó u. 1-3. sz. alatt 9.000 négyzetmé
ternyi telket vásárolt gr. Károlyi Lászlótól, amelyen azonnal gyors építkezésbe fogott. Eredménye
ként 1912 június végén már meg is indult a gyártás. 

2. A CHINOIN MEGSZÜLETÉSE 

Wolfék igazi célkitűzése az volt, hogy saját kutatásokon alapuló eredeti 
gyógyszerkészítményekkel álljanak elő. Az előállítandó termékek, 
gyógyszerek, fotózási és laboratóriumi vegyszerek voltak. Gyógyszer
készítményeket öntéssel, extrakcióval, desztillálással és tablettázással 
állítottak elő. Kereszty már 1909. október 31-én önálló szabadalrnat 
jelentett be "Eljárás a richinol és szantalol, valarnint egyéb aromás és 
hidroaromás allofansavésztereinek előállítása" címen. A gyógyszerter
mékek előállításában kezdetben a német Bayer cég egyes gyógyszerei
nek licencgyártása hangsúlyos szerepet kapott, továbbá foglalkoztak a 
vásárolt gyártási anyagok, az un. "lose"-anyagok kiszerelésével is. 
Gyártottak ezenkívül Aszpirin!, Aethert, Salicilatumot, Epinephrint, 
Lecithint, Antipírint és több más akkori ismert gyógyszert. (3. kép) Ebből néha nézetelté
rések támadtak a konkurrens cégekkel. A Scheuble und Hochstetter tribuswinkeli cég - Wolf 
korábbi munkaadója - tiltakozására az Aikának köteleznie is kellett magát, hogy a hexametilén-
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tetraminjodidot 10 évig nem gyártja és nem forgalmazza, valamint a Jadatropin márkanevet sem 

használja. 
A szakma nem előlegezett nagy bizalmat az új gyámak. A Gyógyszerészeti Értesítő 191 L április 

21-i száma az orvosoktól és gyógyszerészektől szerzett információk nyomán például arról 
tudósított, hogy a gyógyszerészeknek árjegyzéket is 
szétküldő gyár nem létezik, hogy az árjegyzékben szereplő 
gyógyszereket nem is gyártják, mivel azok csak nagyobb 
szabású vegyészeti gyárban, nem pedig egy háromszabás 
lakásban működő kis üzemben állíthaták elő. A cikkíró, 
miután Wolfék meghívására személyesen meglátogathatta 
az általa nem létezőnek minősített gyárat, a lap következő 
számában kénytelen volt az alábbi helyreigazítás! 
közzétenni: "Kijelentem, hogy a cikkem alapjául szolgáló 
információk minden alapot nélkülöznek, mert amióta fent
nevezett cég gy árát megtekintettem, azt munkában és szak
avatott emberek vezetésében találtam. Végtelen sajnálom, 
hogy rosszindulatú információknak felülve, egy becsületes 
derék munkát végző magyar céget súlyos vádakkal 
félrevezető állítások alapján meghurcolni segítettem, s a 
legnagyobb készséggel bocsánatot kérek a fentnevezett 
cégtől." Az elismertségig azonban még hosszú utat kellett 

bejárni. 
Az első védjegyzett termék a Petneházy utcában született 

meg. Ez volt a Yohimbin Kincsem elnevezésű gyógyszer, 
melyet szexuális neuraszténia ellen használtak, később Yohistrin névvel forgalmaztak. 19!1-ben 
kisérietezték ki Bugarszky István professzor javaslatára a Cadegel kenőesőt az idült ekcéma-meg
betegedések gyógyítására (4. kép). Jelentős eredménynek számított az Aszpirin alapanyagának, az 

acetilszalicilsavnak forgalomba hozatala. Mindezek növelték a gyár hírnev ét. 
Az új gyógyszerek sikere bizonyította, hogy jó irányban haladnak, hogy csakis saját kutatások

ból származó eredeti készítményekkel törhetnek a gyógyszergyártásban az élre. Ehhez természe
tesen modem gépek, elsősorbankülföldről beszerezhető nyersanyagok, és nem utolsó sorban szak
emberek kellettek. A Petneházy utcai kis házban azonban a célkitűzések megvalósítására nem 
adódott sok lehetőség. Újpesten már más volt a helyzet. A nagykiterjedésű saját ingatlanon nem
csak építkeztek, hanem mód nyílt korszeru gépek és berendezések üzembe állítására és a megvásá
rolt nagy mennyiségű nyersanyagkészletek elhelyezésére. Tablettázó, gyógyszergyártó üzem, ana
litikai laboratórium és egyéb üzemi épületek, raktárak nőttek kf a földből. A terjeszkedéshez, a be-
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ruházásokhoz a részvénytársaság vezetői, Krausz Simon és társai újabb és újabb pénztákéket 
biztosítottak. Az alaptőkét részvénykibocsátással l 913 márciusában 750 ezer, majd !913 novem
berében l millió koronára emelték fel. Az új részvények többségét, annak ellenére, hogy az üzlet 
még nem volt nyereséges, a bankári csoport ismét megvásárolta. Az első évek veszteségei (!913-
ban 379 ezer K, !914-ben 68 ezer K) elsősorban abból származtak, hogy a forgalmazott gyógysze
rekárbevétele még nem fedezte a nagy beruházások és a nagyüzemi gyártás megvalósításához be

szerzett nagy nyersanyagkészletek költségeit. 
A vállalat új nevét: "C hinain Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, d1: Kereszty és d~: Wolf' 

1913. november 21-én jegyezték be a cégbíróságon. A "Chinoin" fantázianevet eredetileg egy 
chinin tartalmú gyógyszer nevének szánták, de jó hangzása és könnyű megjegyezhetősége folytán 
helyénvalóbbnak találták, ha azt inkább a vállalati termékek márkajelzésére és magának a 
vállalatnak elnevezésére alkalmazzák. Így született meg a Chinain vállalat-, egyúttal márkanév. 

Az új részvénytársaságnak számos nehézséggel kellett megküzdenie. A Monarchia várnpolitiká
ja több tekintetben hátrányosan befolyásolta fej lődését. A nyersanyagokra, amelyek nélkül a gyár 
nem termelhetett, magas várnokat állapítottak meg, núg a késztermékek Németországból szinte 
vámmentesen jöhettek be. A német gyógyszeripar kemény versenytárs volt. Amikor a német 
Aszpirin-kartell tudomást szerzett a Chinain acetilszalicilsav-gyártásáról, az import gyártási nyers

anyagok, azaz az ecetsavanhidrid és a szalicilsav árát hihetetlenül mértékben megdrágítorta, mi
közben a német vállalatok olcsó Aszpirin! dobtak piacra. A Chinain védekezésképpen ugyan gyár
tásba vette az ecetsavanhidridet, de előállítását az első világháború kitörése előtti hónapokban 
mégis egy ideig szüneteltetni kényszerült, ezáltalleállt a nagy fontosságú acetilszalicilsav termelé
se is, ami érzékeny veszteségeket okozott. A vállalat vezetői - kutatók és üzletemberek - ekkor 
végleg belátták, hogy csak olyan gyógyszeripart célszeiŰ teremteni, ill. megalapozni, amely világ
viszonylatban is megállja a helyét, amely a piacol folyamatosan új gyógyszerekkellepi meg. 

3. HÁBORÚBAN ÉS BÉKÉBEN -AZ ELSŐ NAGY SIKEREK 

A vállalat kiépítéséhez a döntő lökést az első világháború adta meg. A háború és a háború folytán 
fellépett járványok gyógyszerekben nagy keresletet támasztottak, miközben a hadviselő 

államokból megszűnt a gyógyszerimport. A szükséghelyzetben az orvosok a népszerű külföldi 
gyógyszereket magyar készítményekkel helyettesítették. Ennek köszönhetőerr tűnt ki azok jó 
minősége. A Chinain az első világháború éveiben vegyigyárként jelentős szerepet játszott a külön
féle fertőtlenítőszerek gyártásában. Ennél azonban sokszorosan nagyobb üzletel jelentettek !916-
tól a közös hadügyminisztérium harcigáz megrendelései brómaceton és brómcián előállítására. 
Cserébe ezért a hadiigazgatástól jelentős beruházási támogatáshoz és új felszerelésekhez jutottak 
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(5. kép). 1917-ben az 1,07 millió koronányi összberuházásnak több mint 50%-át a harcigázgyártás 
fejlesztésére fordították. 

A világháborús időszakot Wolf és Kereszty 1924-ben úgy ítélték meg, mint amikor a gyár "eredeti 
irányától eltéríttetett és vezetőinek akarata ellenére a viszonyok ellenállhatatlan nyomásánál fogva 
alkahni ipart űzött." Az "alkahni iparból" mégis óriási haszon szánnazott. A közös hadügyminisz

térium fedezte az újabb építkezések és berende
zések költségeit, a beruházásokat általában 50%
ig megelőlegezte, ingyen szállította a nyersanya
got, vállalta a teljes rezsit, megtéritette a vesztesé
geket, nyereségként kifizette az összes rezsikölt
ség 18 %-át és a forgalom 10%-át. A nyereség 
túlnyomó része a haditermékek forgairuából ke
letkezett. A hadigyártásból származó bevétel 
tette valójában lehetővé, hogy a vállalat nagyság
rendekkel megnövekedjen. A Chinain 1918-ban 
már 66.000 négyzetméter területű saját ingat
lannal rendelkezett, több mint hétszer nagyobbal, 
mint 1912-ben. Új üzemépületek sora létesült. 

Ekkor épül az ún. "Chinoin-torony" amelyet már nem is fejeztek be, mert közben a háború véget 
ért és az ideszállított harci-anyaget töltés helyett meg kellett semmisíteni. A Chinoin-torony be
lülről sohasem készült el, benne munka sohasem folyt, mindig a vállalat szirubolikus épülete volt 
1961-62. évi lebontásáig (6. kép). 

A gyárban 1918-ban már l 050 munkás dolgozott, közöttük 530 nő. A vállalat alaptőkéjét még 
1917 áprilisában l millióról 3 millió koronára emelték. A legtöbb részvény tulajdonosa a Magyar 
Bank és Kereskedelmi Rt. volt. 1918-ban már 3 500 db részvénnyel rendelkezett. 1917-től az 
alapítók, Wolf és Kereszty részvénytulajdonosok lettek, !917-ben 250--250 db, 1918-ban 500-500 
db részvény volt birtoknkban a 15 OOO db-ból. A kiterjedt hadigyártás nyomán a részvények után 
fizetett osztalék 1917-re 30 koronára emelkedett az előző évi 12 koronával szemben. 

A harcigázok gyártása mellett a gyógyszervegyészeti kutatómnnka nem állt le. Eredményekép
pen 1918-ban új termékspecialitások kerültek piacra. A Magnosterill fertőtlenítőszer a spanyolnát
ha járvány idején igen keresett szer volt, de növelte a gyár hímevét a Filin gyermektápszer, a Do
margin és egy hashajtó készítmény is. 1916-tól meghonosították a szalicilsavgyártást. 1916 és 
1918 között a német Wegelin és Hübner cég tervei szerint és kivitelezésében- 120 ezer koronás 
beruházással - komplett szalicilsavgyártó üzemet rendeztek be Újpesten, mivel szalicilsavat ko
rábban csak külföldrőllehetett beszerezni. Közép-Európaegyik legnagyobb szalicilsavgyártó üze
mét építették fel. Ez volt az első nyomás alatti gyógyszeripari gyártás, mely Magyarországon 
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megvalásításra került. Ezzel megoldódott az acetilszalicilsav egyik nyersanyagának hazai előállí

tása. Belenyngodott ebbe a korábban tiltakozó aszpirin-kartell is. 
A másik nagy siker, ami a gyár világhírének megalapozását elindította, a Distol gyártása volt. A 

próbagyártási 1916. július 8-án kezdték meg. A Földművelésügyi Minisztérium 1917. május 5-én 
adta meg a hivatalos gyártási és forgalombahozatali engedélyt. A Distol volt a világon az első ha

tékony gyógyszere a mételykórnak. 
1918 nyarán még javában folyt a hadigyártás, 

arnikor a vállalat vezetősége már felismerte, hogy 
a cég jövőjét csak a különleges gyógyszerek 
kifejlesztése képezheti. A terv keresztülvitelét a 
háborús hulladékanyag értékesítésére alapozták. 
A brómaceton és brómcián előállításából keletke
zett hidrogénhmmidot még a háború idején nát
riumhmmiddá alakították, amelyet elástak. Ezt az 
500 ezer kg-nyi hulladékanyaget a háború utáni 
Európában nagy haszonnal adták el. A nátrium
bromid-készlet eladása három évig rendkívüli be

vételekhez juttatta a gyárat. 
Az új gépekkel hamarosan sikerült a Distolt tömegtermelésre felfuttatni, majd gyorsan piacra 

dobni. 
1918. szeptember 6-án az ügyvezető igazgatók, Wolf és Kereszty a "béketermelésre" átállás 

céljaira 1,2 millió K beruházás jóváhagyását kérték az igazgatóságtóL Bár azzal érveltek, hogy az 
invesztícióval a vállalat beruházási programja véglegesen lezárul, de jól tudták, hogy a beruházá
sok sohasem érhetnek véget, mert fejlesztés nélkül nincs export, export nélkül pedig a vállalkozás 
legjobb esetben is csak lokális jelentőségű, laboratóriumi méretű maradhat, amelyre az általuk ter
vezett gyógyszeripar kifejlesztése nem alapozható. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a 
hadimegrendelések hatására megnövekedett gyári kapacitás termelőképessége messze meghaladja 

a belföldi szükségleteket. 
A Chinain első világháború utáni üzletpolitikai stratégiája azt is helyesen ismerte fel, hogy a há

ború előtti országterület mintegy kétharmadának elvesztésével a beszűkül! és fizetőképességben 
gyengélkedő hazai gyógyszerpiac nem tarthatja el a vállalatot. Ebből következett, hogy a talpomna
radáshoz külföldi piacokat kell szerezni. Ez azonban nem ment könnyen, mivel a háborúban győz
tes országok piacát csak kiváló minőségű gyógyszer-különlegességekkellehetett meghódítarti. 

Az expanzív külpiaci tevékenységnek azonban nagy akadályát képezte 1918-1919-ben a nyers
anyaghián y. Ezt sem a polgári demokratikus forradalom, sem a Tanácsköztársaság idején nem 
sikerült megszüntetni. Még a belföldi gyógyszerellátás is katasztrofális helyzetben volt. A 
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Tanácsköztársaság idején 133 napra szocializált Chinoin többszörisleállásra kényszerült a szüksé
ges gyártási anyagok hiánya miatt. Továbbra is válságos volt a helyzet. Munkásokat bocsátottak el. 

Az igazgatóság nagyon fontosnak tartotta a Distol gyártás! és a termék széleskörü bevezetését 
európai, ill. amerikai piacon tűzte ki ·célul. Külföldi piacként elsősorban a birkatenyésztéssei fog
lalákozó országok jöttek számításba. Így Németország, Románia, Egyiptom és Jugoszlávia került 
előtérbe. Részvénytársaságok, fiókok, megállapodások sora jött létre: 

• A "Kastel Fabrik Chemisch-Pharmazeutiche Produkten" (Karlovác - Jugoszlávia - 1920) 
cégben 40%-os tulajdonjoggal rendelkezett a vállalat. Az alapanyagból készítette a Chinoin 
specialitásait és azokat csomagolta. 
A "Sanabo Kft" (Bécs- !920) feladata a Chinoin készítmények ausztriai elhelyezése volt. 
A vállalat a Holland- Kelet-Európai Társasággal és egy holland pénzcsoporttal Amszterdam
ban 1920-ban egy részvénytársaságot alapított vegyészeti cikkek gyártására. A céget 1922-ben 
felszámolták. Később a holland Halloost cég tízéves szerződést kötött gyógyszer-különleges
ségek és Distol forgalombáhozatalára. 
Harmoverben !921-ben a vállalat a Bengen és Társa Kft-vel állapodott meg a Distol egész Né
metországra kiterjedő egyedárusításra. 

• Képviseletek jöttek létre Szlovákiában, Bulgáriában és Olaszországban. 
• Törökországban 1924. február 9-én jött létre szerződést a Török Nemzeti Behazatali és 

Kiviteli Részvénytársasággal. 15 évre biztosította a török részvénytársaság egyedárusítási 
jogát, évente minimálisan 400 kg Distol-t kellett átvennie. 

Kínában 1921-ben Sanghaiban létesítettek kereskedelmi társaságo! a Chinoin-készítmények 
bevezetésére és forgalombáhozatalára. 
Dél-Amerikában: Chilében, Braziliában ún. "Distol-képviseletek" alakulták meg, míg 
Uruguayban a Carlos Staff céget bízták meg az embergyógyászati gyártmányokkal és emellett 
még Distol-képviselet is működött. 
Az Egyesült Államokban a Powers-Weichtman-Rosengarten philadelphiai cég vásároita meg 
az Atropin és a Novatropin gyártási jogát. 

A Distol-t, mint siker-terméket egyre szélesebb körben használták. 
A vállalat Distol-forgalma 27 milliárd korona volt 1925 első felében, míg a többi gyógyszer, nö

vényvédőszer és egyéb te1mékek forgalma 8 milliárd korona volt. Ahol a Distol-nák piacol tudtak 
teremteni, ott a többi Chinain-készítmény is hamarosan forgalomba került. Így pl. Görögországban 
és Törökországban olyan erős volt a Chinoin készítmények hirneve, hogy ötven év után sem le
hetett kiszorítani azokat a piacról. 

Az angol összeköttetés érdekében több céggel folytatott tárgyalásokat a Chinoin. 1921-ben 
Párizsban létesített előzetes megállapodást a Société Fran,aise d'Energie et de Radiochimie S. A. 
céggel készítményeik kölcsönös cseréjére. 
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l 000-4000 db részvényt tartott kezében. A kis részvénytulajdonosok többsége a minél na
gyobb osztalék fizetésében volt érdekelt, ami természetesen nem esett egybe a vállalat 
tőkét igénylő fejlesztési elképzeléseivel. Valóságos finanszírozó, mint például egy nagybank, 
amely a profitszerzésen kívül érdekelt lett volna a vállalat fejlesztésében nem volt, holott a Chinain 
éppen ezt igényelte, hogy ti. tőkeerős tulajdonossal a háttérben kedvezményes hitelekhez, 
befolyásos kapcsolatokhoz jusson, amelyek előmozdítják nagyszabású fejlesztési terveit, 
megkönnyítik nyersanyagbeszerzését Ezt a hátvédet vélték megtalálni 1922-ben, amikor a ma
gyar vegyipar egyik vezető vállalata ajánlatot tett a társaságnak jelentékeny érdekeltség válla

lására. 

4. A HUNGÁRIA SZORÍTÁSÁBAN 

A Hungária Műtrágya-, Kénsav- és Vegyipari Rt. 1922-ben vásáralta meg a Chinain 
részvénytöbbségét. A tranzakció kezdetben mindkét fél kölcsönös megelégedésére szolgált. A 
Hungária biztos haszama számított. 1919 és 1922 között ugyanis a Chinain 10-15%-os osztalékat 

fizetett, és szerte a világon ismerték. A Hungária a Chinainnál mintegy háromszor nagyobb vállalat 
volt, és szaros kapcsolatban állt a belga Solvay céggel, valamint az Österreichische Verein für 
Chemische und Metallurgische Produklion nagy vegyipari konszern-nel. Szervetlen vegyszereket 
gyártott, elsősorban a mezőgazdaságnak és exportta. A Chinain-nak szintén hasznosnak tűnt a 
szarosabb kapcsola~ mivel az 1921-ben tervezett alaptőkeemelést 10 millióról20 millió koronára 
már nem sikerült a részvénytulajdonosokkal elfogadtatnia. A Hungária bevonása ezzel szemben 
lehetővétette az alaptőke megduplázását, éspedig 23 millió koronára. 

A tranzakció lebonyolítása után a Chinain Rt. igazgatóságában a Hungária bizalmi emberei ju
tottak vezető szerephez, Berres József elnök és Szávoszt Zoltán alelnök. Kereszty György meg
romlott egészségi állapotára hivatkozva még 1921-ben leköszönt igazgatói tisztségéről, és kilépett 
a vállalattóL Helyére a vezérigazgató-helyettesi székbe Ungár Endre, a Chinain vegyészmérnöke 
került Wolf Emil mellé. 

Az igen tehetséges és kreatív Kereszty György csak 1933-ban költözött vissza vidéki birtokáról 
a fővárosba, hogy folytassa mind a lakásán, mind a Chinain-ban berendezett laboratóriumában 
kísérleteit. Állatgyógyászati termékek és piperecikkek- így például egy abban a korban unikum
nak számító lúgkő nélkül készült bőrápoló szappan- kifejlesztésével foglalkozott. Főképpen be
tegsége, de új, kozmetikai vállalatalapítási tervei miatt sem kívánt visszatérni a Chinain 
vezetésébe. Ugyanakkor mindig készen állt minisztériumi összeköttetéseit mozgósítani, amikor a 
vállalat érdekében Wolf doktor erre kérte. Találmányainak a Szabadalmi Bíróságon történő re
gisztrálására sajnos későn, az 1937-ben bekövetkezett halála után került sor. 
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A Hungária a végrehajtott tőkeemelésekkel - kb. 50% körüli részvénytulajdonával - valódi 
többségi tulajdonos lett. A tőkeinjekciónak és a Chinain forgótőkeellátásának azonban a Hungária 
váratlanul igen magas árat szabott. Az 1924. május 9-i igazgatósági ülésen ugyanis Szávoszt 
Zoltán egy javaslatot terjesztett elő, miszerint a Hungária Műtrágya Kénsav és Vegyipar Rt. 
"hajlandó a társasággal oly értelmű megállapodást létesíteni, amely szerint műszaki, technikai és 
gyártási tapasztalatait és eljárási módjait a 
társaság rendelkezésére bocsátaná, a gyártás és 
az üzem műszaki irányítását ellenőrizné és úgy 

technikai, mint kereskedelmi tapasztalatait a 
társaság rendelkezésére bocsátaná, végül mind
ezen szalgálatokat a Verein für Chemische und 

Metallurgische Prodoktion részéről is biztosíta
ná", ha a Chinain a Hungária szolgálataiért 
licencia jutalékként a nem nyilvános, belső mér

leg szerinti nyereség 20%-át biztosítja. 
A Chinain régi vezetői tökéletesen tisztában 

voltak azzal, hogy a felajánlott "szolgáltatásokkal" 
mitsem kezdhetnek Hangosan tiltakozni mégsem mertek. A Hungáriáé volt a részvénymajoritás, a 
Hungária volt a hitelező. Tartani lehetett attól, hogy tiltakozás esetén a Chiiloint beolvasztják a Hungá
riába, ami már többször szóbeszéd tthgyát képezte. Wolf Emil ezért arra a kijelentésre kényszerült, 
hogy ti. el tudja képzelni, ,,miszerint a Hungária olyan értékes eljárásokat fog a Chinain rendelkezésére 
bocsátani, amely eljárások gyakorlásának haszna nagyobb lesz, mint a Chinain rendes üzeméből szár
mazó haszon 20%-a." Ú gy vélte, ha a Chinain valóban kap ellenértékeket a Hungáriától, a tervezett 
megállapodás megkötése nem károsítja a részvényeseket (7. kép) 

Kétségtelen, hogy a HungáTiával való szaros üzleti kapcsolatot pénzügyi okok kényszeritették 
ki, de az is bizonyos, hogy ez a Chinainnak sok pénzébe került. A Hungáriánakhárom fő követelé
se volt: főrészvényesként aminél nagyobb nyereség elérését és osztalék kifizetését követelte meg, 
hitelezőként viszont részesedni kívánt a kölcsönök kamataiból és azokat le is fölözte oly módon, 
hogy a hitel-megállapodásokat erőpozicióból diktálta, míg licencia-átadóként a belső nyereség 
20%-ára tartott igényt. A vállalat pénzügyi kizsigerelése odáig fajult, hogy az 1925 és 1927 között 
rendszeresen kifizetett 30%-os osztalékok miatt a Chinain 1927-ben már nem tudta kifizetni a 
Hungáriánakjáró 20%-nyi licencdíjat 

Az üzlettársi viszony nem volt felhőtlen, jóllehet a Chinain az !925. évi 217 ezer pengős nyere
ségér 1927-re 590 ezer pengő fölé növelte, és Distol-megrendelései arrnyira megnövekedtek, hogy 
azokat nem is mindig teljesítbette maradéktalanul. Éppen ezért volt érthetetlen a Chinoinnak, hogy 
a Hungária miért követeli tőle exportjának csökkentését, ill. helyette a belföldi eladások növelését 
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és a belföldi gyógyszerválaszték szélesítését. A Chinain visszaszoritása a hazai piacra csak a 
Hungária külföldi érdektársainak kedvezett. A Chinain-a Hungária nyomására- növelte is tenné
keinek belföldi kínálatát. Gyógyteát, asztmacigarettát, fogpor!, fogcseppet, szájvizet, brillantin!, 
likőreszenciát, púdert, babahintőpor!, ragtapasz!, egészségügyi labdacsat stb. egyaránt gyártott és 

forgahnazott. 
A műszaki színvonal alakulását ebben az idő

szakban a tennékpalettával lehet szemléltetni. 
1920 körül az éter- és klóretilgyártás bevezetése 
az ország igényeit kielégítette. A fenti érzéstele
nítők mellett a nyugtatók, az Albroman (1924) és 
a Somben (1926) szintézisét valósították meg 
(8. kép). 

Az állatgyógyászati termékek a Distol után 
kiemeJt gyártmányok voltak a vállalat életében. 
Ezek közé tartoztak a parazitaellenes (Gas
tin,Vennitan), a csonthiányos (Futor, Pekk A,), 

valamint az emésztőszervi betegségek kezelésében használatos készitmények (Carbovent, 
Aljodan). Fontosak voltak a fertőtlenítő szerek (Neomagnol, Magnosterin, Magnohnész). 

Ebben az időben kezdték gyártani és forgalomba hozni a különböző eredeti homatropin
metilbromid (Novatropin) tartalmú specialitásokat (Troparin, Domopon). A napjainkban is forgal

mazott Bilagil (Novatropin + Papaverin + epesavas nátrium-só) 
(1925) is ebből az időből származik (9. kép). 

1926-ban kezdődőlt a galenikus (kenőcs- és kúp-) készitmé
nyek gyártása. 

Az eredeti higanytartalmú vizelethajtó Novurit (1928) 
a hatvanas évekig forgalomban volt (10. kép). A szintetikus 
gyógyszergyártás kialakításának főbb állomásainak tekinthetők 
a Sevenal gyártástechnológiájának, illetve a Papaverin 
(1928-J 93 l) világviszonylatban első nagyipari szintézisének ki

dolgozása. 
Jelentős szerepet játszott hosszú ideig az organoterápiás (állati 

szervekből ki vonással nyert) készitmények előállítása. Ezek közül 
az Insulin-t kell kiemelni. Az J 924-1928 közölti kutatómunka után 
indult meg a tennelés 1928-ban, amely az 1960-as évekig folyt. 

A magyar gyógyszeripar az 1920-as évektől látványosan 
fejlődött. A volt Monarchia területén létrejött utódállamok közül 
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az első helyen állt, a világ gyógyszertennelésében pedig a hatodik helyet foglalta el. Az első világ
háború előtti hazai gyógyszerszükséglet jelentős részét még importból kellett fedezni, J 925-re 
azonban a hazai gyógyszergyárak már uralták a belföldi piacol, sőt jelentős exporttevékenységet 
fejtettek ki. Figyelemreméltó új alapítások jöttek létre, bár a Richter gyárnak az organoterápiás 
(állati szervekből- pl. májból- készült) tennékeit és a Chinain
nak a gyógyszergyártásban elért eredményeit nem múlták felül. 
Legjelentősebb volt köztük a Wander A. G. berni cég vezetésével 
1912-ben megalapított Wander Gyógyszer és Tápszergyár Rt, 
amely az ipari méretű tápszergyártás hazai megteremtője lett. A 
német tőke érdekeltségeként 1923-ban alakult meg a Pharmacia 
Gyógyszervegyészeti Gyár Rt., aBrady és Schmidgall bécsi cég 
képviseletét pedig 1930-ban alakították át gyógyszergyártó 
részvénytársasággá Darmol Gyógyszervegyészeti, Ipari és Ke
reskedelmi Rt. néven. A bécsi Chemosan A.G. szabadalmainak 
gyártására és forgalmazására létesült 1923-ban a Magyar 
Gyógyszer Rt. Az I. G. Farbenindustrie-hoz tartozó leverkuseni 
Bayer cég képviseletében már az 1910-es évektől mőködött az 
1930-ban önállósult Magyar Pharma Gyógyáru Rt. 

Egynémely régi gyógyszertárból szintén jónevű gyógy
szergyártó cégek alakultak. Ezek a vállalkózások a gyógyszeripar 
középmezőnyébe tartoztak. A hazai piacol kommersz cikkekkel és licencgyártmányokkal látták el. 
Működésük nagymértékben hozzájárult alíhoz, hogy a két nagy gyár, a Chinain és a Richter spe
dális profiljukban előkelő helyet vívjanak ki magukunk a nemzetközi piacokon. A Richter gyárban 
a tennékek 42%-át növényi és állati eredetű anyagokból állították elő, míg a Chinain gyógyszereit 
73%-ban kémiai szintézissel többnyire olcsó nyersanyagok felhasználásával készítették. 

A Chinain az 1920-as és 1930-as években "csúcsipart" teremtett, olyan gyárat üzemeltetett, 
(ll. kép) amely nem a teljeskörú tennékgyártásra helyezte a hangsúlyt, hanem azokra a legbonyo
lultabb és legnehezebb, de egyúttallegjövedehnezőbb gyógyszergyártási folyamatokra, amelyek
ben az óriási haszon lehetősége éppen úgy benne volt, mint a bukás kockázata. 

A Chinain tennékeinek 60%-át exportálta. A magyar ipari exportban az Egyesült Izzó után a má
sodik helyen következett. Kitűnőerr felkészült orvosok, vegyészek, jól képzett szak- és betanított 
munkások dolgoztak a vállalatnál. A kiváló készítményeket ügyes exportőrök helyezték el a világ 
minden táján. 

A Chinain vezetése 1924-ben átgondolt és határozott gyártási programot fogalmazott meg. 
A gyógyszertermelést alapvetőerr a gyógyszerkülönlegességek előállítására koncenttálták, de nem 
hagyták figyehnen kívül a kommersz gyógyszerek, az állatgyógyászati és növényvédelmi szerek 
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egyidejű gyártását sem a piac kiszámíthatatlansága miatt, amely hol az egyik, hol a másik üzlet
ágnak kedvezett A programot ma a "több lábon állás" céltudatos programjának neveznénk Sike
res megvalósítása kapcsán nyilatkezhatta Wolf Emil 1926-ban - igaz, némi túlzással -, hogy 
"ma már a gyár nem abban a helyzetben van, hogy áll vagy bukik a Distollal", 

"Benes és Szávoszt a legérzékenyebb pontokon 
támadták a Chinoin üzletpolitikáját Az 1926. 

február 4-i igazgatósági ülésen Szávoszt az 
"exotikus piacok" felszámolását követelte. 
Szerinte az ott elpazarolt energiákkal belföldön 
és a környező országokban két-háromszor na

gyobb eredmények lettek volna elérhetők. S bár 
Wolf Emil és Ungár Endre igazgatók hang
súlyozták, hogy a shanghai képviselet felállítását 
a híres Richter gyógyszergyár sikerei láttán 

határozták el, s hogy a Chinain teljes tennelésének elhelyezése belföldön a piac korlátozott felve
vőképessége, a környező államokban pedig a gyilkos konkurrencia miatt nem valósítható meg, ami 
üzletpolitikailag eleve a távoli, kisebb konkurrenciájú piacok meghódítására ösztönözte a 
Chinoint, ez az érvelés a Hungáriánál nem talált megértésre, amely csak azt látta, hogy a Chinain 
!926-ban már 400 ezer pengővel tartozik neki. Nemigen érdekelte, hogy a vállalat új üzletágakat 
teremt, mint pl. a galenikus gyógyszerek gyártásának megkezdéséveL 

Az ellentétek !927 őszén ehnérgesedtek. Miután a Chinoin a licenciadíjat a Hungátiának képtelen 
volt kifizetni, a Hungária a tartozást váltóköveteléssé akarta átalakítani és a váltót erőnek erejével 
Wolf Emillel aláíratni. Wolf kezdetben megtagadta a váltó kiállítását Erre Benes és Szávoszt meg
akadályozták Wolfot abban, hogy Marek József professzor találmányi jutalékát a Distol után 
kifizesse. Wolf ekkor figyelmeztette Szávosztot, hogy "a Marek-féle tartozás rendezetlensége a 
vállalatra nézve a legsúlyosabb következményekkel járhat," hogy a Hungária nem akaszthatja meg a 
Chinain üzletvitelét, hogy "a jelenlegi helyzet súlyos ártalmára van a gyárnak anélkül, hogy a 
Hungátiára nézve előnyt jelentene." A Hungária követeléseiről pedig kifejtette: "a nonnális követelé
sekről bánnikor hajlandó vagyok váltót adni, aszóbanforgó licenciát pedig intézze el a Hungária az 

igazgatóságga/, ne pedig személy szerint velem. Azonkívül kénytelen vagyok a végrehajtóbizottsá
got értesíteni, hogy a forcirozott incassok az üzletrnenetet súlyosan befolyásolják, és ha a jövőben fej
lődés helyett visszaesés fog bekövetkezni, ennek okát a tulságig vitt behajtásban kell keresni- amit 
az átmeneti hitelek hiánya okoz." Szávoszt azonban hajthatatlan volt Wolf ú jabb levelében ismét ke
mény bírálattal illette a Hnngáriát: "mivel fel sem becsülhető az a kár, amelyetAlelnök úr előttem ért
hetetlen magatartása okoz. V égre mi professzorokból élünk, és ha hire me gy, hogy áprilisi tantiérnek 
kifizetésén novemherben tanácskozunk, velünk az ördög sem fog találmányi szerződést kötni ... 
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Miután én a legvégsőkig elmentem a gyár érdekeinek védehnében, salválva érzem magam a 
felelősség alól." 

Szávoszt mégsem engedett, és Wolf kénytelen volt az erősebb fél előtt meghajolni, és fogcsikor
gatva aláírta a licencdíjról szóló váltót, jóllehet a licencszerződés ekkorra már nem is volt hatály
ban, mivel a szerződést az !927. június 4-ei közgyűlésen a Hungária gyakorlatilag felbontotta. 

5. ANGOL TŐKE A CHINOINBAN- ÚJ TERMÉKEK, BŐVÜLŐ PIACOK 

A Hungária a szerződésbontást legfőként azért kezdeményezte, mert nem sikerült a Chinoin üzlet
politikáját alapvetően befolyásolnia, de azért is, mert a gyártási profilban hozzá közelebb álló Első 
PestiSpódium-és Enyvgyár beolvasztásának gondolatával foglalkozott !927 tavaszától. Ez !928-
ban be is következett. Az anyagi forrásait koncentráló Hungária a Chinain-részvények eladásából jó 
bevételre számított, hiszen tárcájában a Chinain-részvények 47%-át őrizte. Az angol Munk és 

Davidsoha bankházzal kezdett tárgyalásokba, de szándékait a Pesti Magyar Kereskedelnti Bank felé 
szintén kiszivárogtatta. Részvénybirtokát 36 pengő részvényáron szándékozott eladni. Miután azon

ban a Hungária által felajánlott másfél napos gondolkodási idő alatt a bank a Chinain üzleti könyveit 
nem vizsgálhatta meg, s mert csak annyi infonnációt szerezhetett be a vállalatról, hogy a 800 ezer 
pengő vételáron kívül számára még 500 ezer pengő hitel folyósítása is szükséges, elállt az üzlettől. 

A többségi tulajdon értékesítését az alaptőke kétszeresére emelésével összekötve oldották meg. 
A Hungária végül is Chinoin-beli részvényérdekeltségéta Munk és Davidsohn bankháznak adta el, 
éspedig az alaptőkeemelésből ráeső új részvényeket 20 pengős árfolyamon. A részvények átenge
déséért a bank a Hungáriának részvényenként l 1/2 pengőt fizetett, míg a Chinoin 2-2 pengőt a 
Munk és Davidsoha banknak a tőkefelemelés garantálásáért. A tranzakció után a Hungária érde
keltsége nem szűnt meg teljesen a Chinoinban, még jelentős számú részvénye maradt, de a vállalat 
üzleti ügyeibe érdemileg már nem szélhatott bele. 

A vállalat a licencszerződés felbontása után azonnal hozzáfogott pénzügyeinek rendezéséhez. 
Elsősorban a HungáTiával szembeni hitel-, ill. váltótartozásait rendezte. A Munk és Davidsohn 
bank a megszerzett Chinain-részvények értékesítésére a londoni National Securities Co. Ltd.-t 
kérte fel, amelytől javarészt angol kisrészvényesek vásároltak meg: 50 ezer db. részvényt. 
A Chinoinra vevőként a német vegyipari óriás, I. G. Farbenindustrie is jelentkezett. Akciója 
azonban nem járt sikerrel, jóllehet versenytársként rendkívül érdekelte a piaci ellenfél Chinain 
acetilszalicilsav üzeme. 

A Chinoint nehéz pénzügyi helyzetéből a Distol kül-, és belföldi forgalmának növekedése sem 
húzta ki. Nyeresége 1928-ban 40 544 pengőre esett vissza, és !929 és !931 között sem volt több 
50-60 ezer pengőnéL 
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Az 1929-1933 közölti gazdasági világválság idején mind a bel-, mind a külföldi értékesítés 
vissza~sett. A Chinain sorra szorult ki a külföldi piacokróL Elvesztette a bolgár piacol, mert forgó
tőke hiánya miatt nem nyújthatta a szokásos áruhiteleket A válság ellen védekező Görögország 
lezárta határait, Csehország is sorra tiltotta ki a külföldi gyártmányokat Az időjárás sem kedvezett. 
Az aszályos években csekély volt a Distol iránti kereslet Az áruforgalom netto értéke 1929 és 
!935 közölt évente 3,5--4,3 millió pengő közölt mozgott. Az exporté ennek mintegy 40%-át . 

alkotta. 
A Chinainnak a gazdasági válság éveiben nem voltak saját pénzügyi tartalékai, de megmaradtak 

korábban keletkezett tartozásai. Az ezekre fizetett törleszrések a forgótó'két felemésztették. A vállalat 
1931-ben ezért kénytelen volt munkatársai és alkalmazottai egy részét elbocsátani. 16 év után- !932-
ben- először mutatott veszteséget a Chinain mérlege, éspedig 251 ezer pengőnyit 1928 és 1934 kö
zött osztalékfizetésre sem futotta. 1931/32 fordulóján ezért többször felmerül! a kérdés, nem Jenne-e 
célszerű a vállalatot likvidálni, anúg vagyana még megvan. Wolf Emil ekkor így fogahnazott: 
"a vállalat túl jó a likvidálásra és túl rossz ahhoz, hogy fennmaradjon." A Chinainnak végülis sikerült 
a nehéz időkön keresztülvergődnie és talpon maradt. Más gyógyszeripari vállalatokhoz hasonlóan a 
dekonjnktúra éveiben sem ment tönkre. Igaz, osztalékat nem fizetett, mégis jövőt megalapozó mun
kát folytatott azáltal, hogy a válság éveiben is kutatott, fejlesztett, és piacokat tárt fel. Eredményeként 
1933-tól ú jabb és ú jabb készíttnényekkel állhatott elő bel- és külföldön. 

A Papaverin felhasználásával készült gyógyszerkülönlegességeket olcsón és nagy tömegben vi
hették piacra. A 30-as évek végére aszintetikus Papaverin kilogranunonkénti ára 300--400 pengőre 
csökkent a kezdeti 1.400 pengőről, de értékesítési ára tartósan l OOO pengót tett ki. 

A Dernalgon tabletta előállítása 1930-ban indult meg. Kezdetben vásárolt alapanyagokból, 
később saját gyártású alapanyagokból készítették. 1935-ben dolgozták ki a vérbaj gyógyítására az 
eredeti Medobis injekciót, illetve az eredeti Laryngobis kúpot. Az 1933-1934-ben forgalomba 
hozott specialitások közül meg kell említeni a Coderit-et (köhögéscsillapító), a Domatrin-t 
(gyomorfekély-elleni készíttnény), a Peremin-t (reuma-ellenes kenőcs) és a Demalgonil injekciót 
(fájdalomcsillapító). A huszas évek végétől a negyvenes évek elejéig igen jelentős volt az inzulin 
mellett egyéb hormonok, hormonhatású készíttnények, illetve vitaminok előállításának 

kidolgozása és forgalmazása, így a B l' B3, C-, D2-, K3-vitaminoké, illetve a Dityrin, Hogival, 
Akrofollin, Depofollan, Akrolutin hormon-származékoké. 

A Chinain nem csupán saját gyógyszerkülönlegességeit, nemcsak gyógyszer-tömegáruit vitte 
piacra, hanem olyankülföldi készíttnényeket is forgalmazott, amelyeknek gyártási eljárásait jelen
tősen módosította, ill. továbbfejlesztette. Ilyen készítmény volt pl. az ájulás ellen használt Tetracor, 
amellyel a német CardiazaJt váltották fel. 

A kntatásokban mindig is rendkívül nagy üzleti kockázat rejlett. 1934-ben például két orvosfel
találó bejelentette, hogy felfedezte a rák gyógyszerét. Rengeteg pénzébe került a gyáruak, anúg tu-
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dományos pontossággal megállapíthatta, hogy a találmányok használhatatlanok. A következő év
ben egy másik, reményeik szerint TBC ellenes szer előállítását kezdték el. A végrehajtóbizottság 
fel is vetette: vajon megengedheti-e magának a gyár, hogy olyan szerrel kísérletezzen, amely 
esetleg nem lesz sikeres. Wolf Emil megfordította a kérdést: vajon megengedheti-e magának a 
gyár, hogy ne kísérletezzen olyan szerrel, amely esetleg sikeres lesz. Hamarosan be is igazolódott, 
hogy ezúttal érdemes volt vállalni a kockázatot. A szabadalmazott Robropherr 1938-tól az egyik 
Jegkeresettebb gyógyszer lett. A világon mindenütt ellehetett adni. 

A gyár működése soha nem volt egyoldalú, felölelte a gyógyszervegyészeti ipari tevékenység 
majdnem valarnennyi ágazatát. A humángyógyászatban nemcsak márkatermékekkel foglalkoztak, 
hanem tömegárukat is előállítottak. Az 1924-ben felállított és 1929-ig működő ún. Laboschin
üzemben - amely nevét a létesítésében részt vevő Laboschin berlini orvosról kapta - drazsékat, 
pasztillákat, labdacsokat és más kommersz cikkeket gyártottak. A saját gyártású gyógyszereken kí
vül külföldi üzletfelektől bizományba átvett vegyszerek és gyógyszerek eladásával szintén fog
lalkoztak. 

Az üvegfiolák és dobozak gyártását a gyár maga oldotta meg és egy kis gyári nyomdát állított fel. 
A növényvédőszerek gyártására a Jegelső évektől nagy súlyt helyeztek (pl. Klorol, Higosan, 

Arzola, Porzol). A gyár 1929-ben növényvédőszereinek népszerűsítésére és hatékonyságuk 
bizonyítására Recskerr 30 holdas kertet bérelt 2.800 gondozatlan gyümölcsfávaL A növényvédő
szeres kezelés hatására a gyümölcsminőség látványosan javult. Ez újabb területek bérbevételére 
ösztönzöt!, és kiváló reklámfogásnak bizonyult. A Földművelésügyi Minisztérium kamatmentes 
hitelével Dabronyban, Karancskeszin, Zemplénagárdon és Balcon béreltek almáskerteket 
A Chinain legjobb tudása szeriut tartozott a gyümölcsösöket saját vegyszereivel ápolni és azokat a 
kártevőktől megvédeni. S mert az alkalmazott Chinain-szerekkel hatékony volt a növényvédelem, 
s mert időközben- a válság után- a mezőgazdaság lassan elindult a fejlődés útján, a gyár termékei 
iránt nagyobb lett a kereslet 

A megtermelt gyümölcsöt a Reisner Imre cég, valarnint a Magyar Élelmiszerszállító
és Árukereskedelmi Rt. hűtőháza révén értékesítették Az almatermésből befolyó összegek bő
ven fedezték a gyártásra és bérletekre felvett hiteleket. A Chinain a növényvédelmi szerek 
gyártásának meghonosításával a gazdatársadalom elismerését hamarosan kivívta. Termékei bebi
zonyították, hogy alkalmazásukkal a növényi betegségek megakadályozhatók, terjedésük meggá
tolható. 

A válságot követően a második világháború kitöréséig a növényvédőszerek előkelő helyen álltak 
a gyáttásban. Előállításuk csak 1939-től szorult fokozatosan háttérbe, összefüggésben az agrárgaz
dasági helyzet háborü alatti romlásával. 

A műszaki színvonal növekedésének illusztrálására a kutatás-fejlesztés-termelés viszonyrend
szerében a vállalat nettó áruforgahnának fejlóctése szolgál lámpontuL (lásd l. ábra) 
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A növényvédőszerek - értékesítésére hozták létre még 1932. május 28-án 150 ezer pen
gő alaptőkével - 5 évre - az Agro Növényvédelmi és Mezőgazdasági Rt-t, amely 52%-ban a 
Chinoin, 25%-ban az I. G. Farbenindustrie és 23%-ban a Krausz és Moskovitz cég tulajdonában 
állt. A három vállalat közös értékesítési kartelljeként működött az egymásközti verseny kikap
csolására. 

A gazdasági világválság piacszűkítő hatásamiatt a Chinain !932-ben a Richter gyárral is kötött 
piacfelosztó kartellmegállapodást az Aether chioratus és az Aether ad narcosim termékek for
galmazására, valamint belépett a nemzetközi Acetylo-kartellbe is. A Chinain ezáltal jogot nyert, 
hogy a 14 ezer kg-nyi belföldi acetilszalicilsav-szükségletből a korábbi 6 ezer kg helyett a jövőben 
12 ezer kg-ot fedezzen. A Chinain a megkötött egyezménnyel, az acetilszalicilsav árát 8,70 pengő
ről !3, 70 pengőre emeiliette fel. Emiatt erőssajtótámadások érték. 

A tudós vegyészek nemcsak a gyógyszerek gyártásához értettek, a gyár profiljától eltérő kutatá
sokat is folytattak. A Chinain vezetői, Wolffal az élen, nyitottak voltak minden tudományos felfe
dezés iránt, és támogatták ezeket a kutatásokat. 1931-ben jegyezték be a Szabadalmi Hivatalnál 
Kőnig Rezső "Készülék többször meggyújtható gyufa, illetőleg túzszerszáru céljaira" című szaba
dalmát és a "Többször meggyújtható gyufapálca" nevű pótszabadalmát. 

A Chinain olasz képviseletét az Adelson B aggini cég látta el. Bagginival, akinek külön vállal
kozása és több olasz cégnél érdekeltsége is volt, 1931-ben kötöttek képviseleti megállapodást. 
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Az 1937. augusztus 7-i megújított szerződés azonban már arról szólt, hogy a Chinain és a 
Baggini cég részvénytársaságot alapítanak közösen Societa Arranima Italiana "Chinoin" (SAIC) 
néven, milánói székhellyel. Ez a részvénytársaság vette át a korábbi képviselettől az ember- és ál
latgyógyászati gyógyszerkülönlegességek és más kommersz cikkek forgalmazási jogát. !937-38-
ban Torinóban építettek gyárat, ahol szintén Chinoin-gyártrnányok készültek. Itt vezették be 
először az Elektylt, hogy megelőzzék az I.G. Farbenindustrie hasonló hatású készítményét, az 
Uniront 

Az újonnan alapított külföldi részvénytársaságokban a Chinain részesedése nem pénztőkében, 
hanem az átengedett termék gyártási és forgalmazási jogában testesült meg. A tennékértékesítés 
fedezte a külföldi üzlettársak részéről folyósított hiteleket. A Chinain 1934-ben többségi tulajdono
sának, a National Securities Co.-nak a közvetítésévellOO ezer svájci frank kölcsönt vett föl például 
a londoni Collateral Trust Ltd. cégtől, majd 1938-ban újabb megállapodást kötött vele, amelynek 
értelmében a Collateral lemondott a 100 OOO svájci franknyi tőketartozás és az utána járó kamatok 
követeléséről a lázcsillapító Alin-szabadalom átengedése fejében. 

Akülföldön követett vállalati piacpolitika nyomán az 1930-as évekre a Chinain leányvállalatok
kal, érdekeltségekkel, képviseletekkel, fiókvállalatokkal és bizományosok közreműködésével ex
porttevékenységét az egész világra kiterjesztette. 

Az export növelésében fontos szerep jutott a reklánmak. A propaganda osztályt még 1918 és 
1923 közölt szervezték meg. Nagy figyelmet fordítottak a személyes és nyomtatott propagandára. 
1928-ban az eladott gyógyszer-különlegességek bevételének 22,5%-át fordították propaganda
költségekre. 1935-ben ezek a költségek a növekvő forgalom 15%-át tették ki. Az osztályon orvos

látogató csoport működött, többnyire orvos vagy gyógyszerész képzettségű munkatársakkal. Az 
orvoslátogatók feladata volt a gyógyszerek megismertetése a praktizáló orvosokkal, klinikákkal, 
kórházakkal bel- és külföldön egyaránt. Emellett hirdetéseket tettek közzé az orvosi és gyógy
szerész szaklapokban és más újságokban. Levelezőlapokat, színes foldereket küldtek szét. !937-
ben került sor az ún. Tudományos osztály felállítására. Feladatai közé tattozott a bel- és külföldi 
propagandához szükséges dokumentumok összegyűjtése, feldolgozása, a propaganda és export
osztályok támogatása, a propaganda-tervek kidolgozása, az új gyógyszerek kipróbálása és beveze
tése a kutató laboratóriummal együttműködve, a gyógyszer- bejelentések intézése. Az osztály fel
adatát képezte az orvoslátogatók szakszerü instruálása, a kéthetenkénti orvoslátogatói ülések meg
tartása, az orvosi kar működésének figyelemmel kísérése. A meglátogatott orvosokat és intézeteket 
kartotékrendszerben tartották nyilván. Hoffmarm Sándor, az osztály vezetője rendszeresen infor
málódott arról, hogy a Chinain bel- és külföldön mely orvosokkal és intézetekkel tart fenn bizal
mas személyi vagy pénzügyi kapcsolatokat. A tudományos osztály felállításával végeredményben 
a kutató laboratórium, a propaganda és export osztályok közölti szarosabb együttruűködést, egyút
tal a tudományos alapon álló reklám- propagandát teremtették meg. 

31 



6. A BÉREK ÉS A C HINülN JÓLÉTI INTÉZMÉNYEI A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT 

Az 1930-as évek második felére a Chinain igazi ipari nagyvállalat lett. A gyár modem gépekkel 
működött és tömegméretekben gyártotta termékeit. Az 1933-tól folyamatosan és egyenletesen 
emelkedő forgalom költségeit 1938-tól a bővülő -gyártás már fedezte. A bevételek és kiadások 

egyensúlyba kerültek. A vállalat pénzügyi helyzete stabilizálódott. 
A gyárban átlagosan 400 munkás dolgozott, karnpányidőszakban ennek többszöröse, mint pl. 

egy-egy nagyobb Distol-megrendelés vagy más termékek felfutó gyártása idejért Az átlagos mun
káslétszárn az első világháború véginek azonban csupán 40%-át érte el. A gyári munkarend szigorú 
volt, 1921-ben még napilO órát tett ki a munkaidő. A 8 órás munkanapot csak az 1937. évi 21. tör
vény rendszeresítette. Az 1930-as évek közepétől a gyár munkáspolitikájában igyekezett a kor köve
telményeinek megfelelni. A munkabéreket már régóta a vegyipari átlagmunkabérekhez igazította. 

A Chinain a közegészségügyi jogszabályokban előírt kötelező szociális létesítményeken kívül 
(öltöző, fürdő, munkásebédlő, tisztviselői étkezde, betegségbiztosítás stb.) a 30-as évek közepétől 

már saját szociális és jóléti intézményeket is létesített vállalati nyeresége terhére. A női munkások, 
ill. a dolgozó gyermekes anyák gyermekőrzési nehézségeinek megkönnyítésére 1936--37-ben lát
tak neki a csecsemő- és gyermek napköziotthon felépítésének 50 ezer pengős OTI-kölcsönből. 
Költségvetését Preisich Kornél egyetemi tanár készítette el a csepeli Weiss Manfréd gyári csecse
mő- és gyermekotthon mintájára. A napköziben 50 gyermeket helyezhettek el. 1937-ben kezdtek 
hozzá a Chinain egyik alapítójáról elnevezett dr. Kereszty Gyermekkórház felépítéséhez. 1936-tól 
a munkások gyermekei rendszeres karácsonyi rnha- és cipősegélyben részesítették. Szociális 
megfontolásokból a segélyekben csak azok részesülhettek, akiknek heti fizetése 45 pengő alatt, 
1940-ben 50 pengő alatt volt. Gyermeknyaraltatási akciókat szerveztek. 1938-ban alapot létesítet
tek a munkások tehetséges gyermekeinek továbbtaníttatására, kezdetben 7 500 pengőveL 

A gyáli sportegyesület, a Chinain Sport Club 1934-ben alakult meg, és együttműködött az Újpesti 
Torna EgyletteL 1934-től gyáli futball szakosztály, énekkar és sakk-kör, 1935-től turista szakosztály is 
működött. Az operabarátok havonta 7 jegyet oszthattak el magnk között. 1939-től 3 ezer kötetes 
munkáskönyvtár állt az olvasók rendelkezésére. Ekkor létesült a teke szakosztály. A Chinain fizette az 
alkalmazottak német és francia nyelvóráit, támogatta a polgáti iskolai esti tanfolyarnon résztvevőket is. 

7. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN 

1939. szeptember l-jével kitört a második világháború, és a Chinainnak a háború alatt újabb és 
ú jabb kiJúvásokkal kellett szembenéznie. Az ország belpolitikai élete egyre inkább jobbra tolódott. 
A meghozott ún. zsidótörvények folytán 1941. május l-jén Wolf Emillemondani kényszerült 
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vezérigazgatói állásáról és a végrehajtó bizottságban betöltött tisztségérőL Bár továbbra is a 
vállalat szolgálatában maradhatott, helyére kutatótársa, Földi Zoltán egyetemi magántanár került, a 
korábbi műszaki vezérigazgató-helyettes. Látszólag semmi nem változott. 

A nagypolitika azonban már a háborút megelőző évben beleszólt a Chinain életébe, üzletvitelé
be, először a növényvédőszerek gyártása területén. Az 1930-tól tisztes hasznot hozó növényvédel
mi program ugyanis kezdett veszteségessé válni, miközben a Földművelésügyi Minisztérium 
1937-ben az agrárkörök nyomására a vállalattól árcsökkentés! várt el. Ez több ütemben következett 

be. Az árak összesen 40%-kal csökkentek. Az angol részvényesek hiába tillakoztak "a nyereség 
mesterséges elhajtása" ellen, a hatóságok továbbra is az árcsökkenés! szorgalmazták. Végül a 
Chinainban megelégelték az árleszállításokat, és beszüntették a növényvédőszerek gyártását. 

A mezőgazdasági osztály vezetője, Friedl Gusztáv, aki egyúttal a Chinain érdekeltségben lévő 
Agronál Növényvédelmi és Mezőgazdasági Rt. eladási osztályának a vezetője is volt, 1938 nyarán 
kapott megbízást a növényvédelmi üzlet eladására. Friedl a Chinainnak az Agronállévő érdekelt
ségét valóban likvidálta, minden tartozását és követelését tisztázta, és az Agrot felszámolta. Üzle
tének megmentésére alapította megazArzola Kft-t 30 ezer pengő törzstőkével, amelynek főrész
vényese lett, miközben továbbra is vezette a mezőgazdasági osztályt. A kft. a Chinain telepén mű
ködött, a Chinain betekinthetelt üzletvitelébe, de maga a vállalat növényvédelmi szereket 1939. 
december 31. után évtizedekig nem gyártott. 

A gyógyszeripart egyfelől válsággal fenyegette a második világháború kitörése, miközben más

felől háborús konjunkturát is ígért a gyógyszerszükséglet vélhető megsokszorozódása révén. 
A Chinain mégis leginkább attól félt, hogy nagy gonddal kiépített exportpiacai elvesznek, és meg
szűnnek külföldi importbeszerzési forrásai. Már a háború első évében akadozott az export, Len
gyelországgal megszakadt az üzleti forgalom. Csehországba, Szlovákiába, Ausztriába sem vihettek 
ki új gyógyszereket. A német piacra sem engedélyezték a magyar klóretil és ópiumkoncentrátumok 
bevitelét. A Sanaba csak német alapanyagokat használhatott gyártásában. Ezáltal viszont megszűnt 
az általa készített Chinain-termékek gazdaságossága. A vállalat nyersanyagat egyre többször és 
egyre több országból csak előrefizetéssel vagy meghitelezésseJ importálhatott 1939 decemberében 
ezért J millió pengő folyószámlahitelt vett föl a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól, hogy minél 
több nyersanyagat vásárolhasson, ill. tartalékolhasson. 

A németországi gyárak és exportőrök 1941 nyarán nyersanyag szállítási bojkott alá helyezték a 
vállalatot, nemcsak az új megrendeléseket nem fogadták el, hanem a folyó megrendeléseket is 
visszavonták. A német birodalmi gazdasági minisztérium intézkedésének a hátterében az LG. 
Farbenindustrie és a Schering cég állt. Ezek a vállalatok már 1940 óta szereltek volna a Chinainnál 
részvényérdekeltséget szerezni, de elutasításban volt részük. Miután a bojkott hosszabb távon 
tönkretehette volna a vállalatot, a Chinain ezért régi üzletbarátj át, a német Haupt céget hívta segít
ségül, amelynek vezetői Walter Haupt és Theo Marell nem csekély befolyással rendelkeztek mérv-
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adó német körökben. Mindkettőjöket beválasztották a Chinoin igazgatóságába. Haupt hamarosan 
meg is tudta, hogy a Chinain elleni fő kifogás német részről az ti., hogy a Chinain "zsidó vállalat." 
Miután azonban a Chinain kimutatta, hogy a vállalatnál az ún. zsidó törvényeket végrehajtották, és 
Haupt bemutatta az erre vonatkozó dokumentumokat a német gazdasági minisztériumban, a boj
kattot szeptember !4-ével beszüntették. A tiltakozás eredményességéhez az is hozzá járult, hogy a 
vállalat igénybe vette azoknak az egykori politikusoknak közbenjárását a magyar kormánynál, 
akik már évek óta igazgatóságának tagjai voltak, mint pl. Bud János volt pénzügyminiszterét vagy 
LenzAlhin altábomagyét. Bud János el is érte az iparügyi minisztemél, hogy az ügyet a miniszter

tanács elé terjessze. 
A háborús termelés szigorú munkarendben folyt. A gyárat hadiüzemmé nyilvánították, katonai 

parancsnokot neveztek ki. Gyári fogdát állítottak fel a fegyelem fenntartására. A háborúellenes 
hangulat mindinkább teret nyert, főként Magyarország hadbalépését követően. A fokozódó 
elégedetlenséget csak növelték akikézbesített katonai behívók. Egyre jobban teret nyert a baloldali 
gondolkozás, egyesek a kommunista mozgalomba is bekapesolódtak. Közülök néhányan a háborút 

követően magas állásokat töltöttek be. 
A vállalati export a távoli tengerentúli piacok helyett egyre inkább a közelebbi európai országok

ba irányult, éspedig Bulgáriába, Görögországba, Horvátországba, Németországba, Ausztriába és 
Törökországba. Különösen megnőtt a belföldi, a bolgár és a török piac felvevőképessége. Az egyik 
legkeresettebb exportcikk az Ultraseptyl volt. Gyártását a Chinoinban !938-tól l 939-re kisérletez
ték ki. A már korábban bevezetett Deseptyl nemzetközileg ismert szulfonamid volt. Az ezután 
kikfsérletezett gonorrhea elleni szer az Elektyllett. Az Ultraseptyl a Chinoin eredeti szulfonamidja, 
minősége és olesósága révén hamarosan keresett gyógyszer lett a második világháború sújtotta 
Európában. A magyar Ultraseptylből Törökország nagy tételeket rendelt, és közvetítésével a 
gyógyszer eljutott a szövetséges haderők országaiba is. A gyógyszerből a háború idején évi 50 ton

nál termeltek, majd utána gyártása l 00 tonnára emelkedett. 
Német részről nyilvánvaló volt a törekvés, hogy a magyar gyógyszergyártási visszaszorítsák. 

Nagy szabadalmi csaták dúltak a Chinain és a német gyógyszergyárak között, de más államok egy
mással versenyző vállalatai között is. A kedvező üzletmenet ellenére is nyilvánvaló volt, hogy táv
latilag az export és a nyersanyag-behozatal további romlására kell számítani. Wolf Emil ezért már 
!941 februárjában arra figyelmeztetett, hogy a gyárnak fel kell készühúe olyan nyers- és fél
készanyagok előállítására, amelyekre egyébként nem kellett volna gondohúa. Miután 1941-ben a 
Rubrophen, a Papaverin és a Perparin előállításához szükséges alapvető nyersanyagok beszerzése 
a háborús viszonyok következtében lehetetlenné vált, s ruert errúatt a Ruhrophent egyáltalán nem, 
míg a másik két gyógyszert erősen csökkentett mértékben gyártották, a Chinain arra kényszerült, 
hogy a készítésükhöz szükséges alapanyagokat, a guajacolt és a vanilin! pirokatechinből, valamint 

a Papaverint maga állítsa elő. 

j 

A diósgyőri MÁ VAG gyár elfolyó kátrányvize nagy mennyiségben tartalmazott jó minőségű pi
rokatechint. 1941-ben ezért 15 éves megállapodást kötöttek a MÁV AG-gal, hogy az kátrányvízé
ből számukra napi 60 köbmétert feldolgozásra engedjen át. A napi 6 vagon víz Pestre szállítása 
azonban lehetetlen volt. A kátrányvíz besűrítését ezért a helyszínen, a Weisz Manfréd gyár által 
rendelkezésre bocsátott területen oldották meg. Ezután az eredeti vízmennyiségnek csak 1/40-ed 
részét kellett a Chinoinba szállítani. A diósgyőri építkezéshez és a szükséges gépészeti berendezé
sek felállításához a vállalat a Belvárosi Takarékpénztártól 500 ezer pengő hitelt vett fel l évi lejá
ratra !942. december l-jétől. A számítások beváltak, és 1943-ban a Papaverinből már 2000 kg-ot 
állítottak elő, amelyből800 kg-ot belföldön, míg 1200 kg-ot khiföldön értékesítettek. A Papaverin 
ára a világpiacon 1500 svájci frank/kg, belföldön 700 pengő/kg volt. A Chinain Diósgyőrött leány
vállalatot is szándékozott alapítani Vegyészeti Féltermékek és Nyersanyagok Gyára Rt. néven, de 
mert az ingatlanok telekkönyvi átvezetése nem sikerül t, így sem a tervezett részvénytársaság, sem 
annak diósgyőri munkáslakás telepe nem valósult meg a megvásárolt !378 négyszögölnyi 
ingatlanon. 

A Chinoin a gyógyszerek alapanyaggyártására a második világháború alatt nagy erőket 

koncentrált, és elérte, hogy az Ultraseptyl egyik kiindulási anyagát, a tiokarbamidot szintén itthon 
állítsák elő. Ezáltal megszüntette a korábbi importfüggőséget A gyógyszeralapanyag-gyártás 
mielőbbi megszervezését az !941. évi német bojkott a Chinoin ellen nagymértékben felgyorsította. 
A Chinoin függetlenedni akart az adott körűlmények között a német piactóL 1942-43-ban ezért 
összesen 5,8 millió pengót fektetett be az alapanyaggyártás ba. Teofillint, klorálhidrátot és atmpint 
előállító üzemek felállításába fogtak, és kidolgozták a koffeingyártó eljárást. A hazai alapanyag
gyártás felfuttatását az Ipari Anyaghivatal is szorgalmazta. A nyersanyaggyártás kiterjesztésére 
ezért 1943-44-ben a váci római katolikus püspökségtől egy 15 kh 466 n. öl. kiterjedésű ingatlant 
vásároltak, hogy ott gyártelepet létesítsenek iparvágánnyal. A tervezett gyár azonban nem épült föl, 
csak raktárépületeket létesítettek. 

Bár még javában folyt a háború, a Chinain már készült a békeidőkre. A nyersanyagokat 
és késztermékeket oly nagy mennyiségben gyártotta, hogy belőlük a növekvő bel- és külföldi 
forgalom ellenére- az ország különböző helyein lévő raktárakban-óriási készleteket sikerült fel
halmoznia, tartalékolnia. Külföldi viszonylatban szintén törekedtek a szállítási lehetőségeket ki
használni és a bizományosi, valamint a saját raktárakat (főként Bulgáriában, Görögországban, Tö
rökországban és Jugoszláviában) minél nagyobb készletekkel feltölteni. Olaszország hadbalépésé
vel azonban a tengerentúli szállítások visszaestek. Ez a közvetítő út nem működött már bizton
sággal. 

A forgalom gyors növekedése ellenére 1942 novemberében Földi vezérigazgató mégis azt 
kényszerült megállapítani, hogy "kihúzzák működésök alól a világpiacot", és "a virágzó homlok
zat mögött sötét gondok ülnek." Először a szalicilsav forgalma szűnt meg, majd az acetilszalicilsav 
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gyártását kellett beszüntetni alapanyag (fenol) hiányában. !943-ban elveszett a török, majd az 
olasz piac is, és !944-ben a külföldi értékesítés szinte megszűnt. A szállításokat 1943-tól már csak 
kiíring formájában teljesíthették. Már csupán Németországgal maradtak fenn a kapcsolatok. 

A hadiesemények 1944-ben már közvetlenül veszélyeztették a gyár üzemvitelét Egyes buda

pesti vegyigyárakat 1944 áprilisában súlyos hombakárok érték, és ez már visszabatott a Chinain 
termelésére. A hazai vegyiüzemek pl. az Ultraseptyl és a Deseptyl alapanyagát, valamint a sósavat 
és kérrsavat már nem tudták szállítani. A szavjet frontvonal kiterjedésével a Tiszáig lezárultak az 

acetonbeszerzés Iehetőségei a kárpátaljai lepárló üzemektőL A vállalat zsidó származású tisztvi
selőit és munkatársait a meghozott zsidótörvények alapján már korábban menesztették állásukból. 
Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel után többségüket deportálták. 
Koncentrációs táborba vitték az alapító Wolf Emilt, a kiváló tudóst. Az elhurcoltak közül a háború 

után csak kevesen tértek vissza. 
A nyilas hatóságok követelésére megtették az előkészületeket az un. gyárbénításra is. Ennek 

kapcsán kisebb gépi berendezéseket szereltek le. November végén német tisztek ellenőrizték az 

üzembénítás teljesítését. A hadiesemények folytán a vállalatvezetés kapcsolata 1944. december 
utolsó napjaiban gyakorlatilag megszakadt a gyárral. A szavjet megszállás 1945. január 8-án kö
vetkezett be. A vállalatnál- nyersanyagok, áram stb. hiányában-jelentősebb kémiai gyártás szinte 
hónapokig nem folyt. A megmaradt félkésztermékeket dolgozták fel. A kereskedelmi tevékenység 

is megszűnt. A készletek nagy része eltűnt. 

8. Az úJRAKEZDÉSTŐL AZ ÁLLAMOSÍT ÁSIG 

A német megszállás és a nyilas uralom alóli felszabadulást követően 1945 első hónapjai az élet 
újraindítása jegyében teltek el. !945 március 31-éig a gyár a szavjet csapatok birtokában volt, és a 
Vörös Hadsereg számára gyártott - többek közölt - gyógyszereket. Ekkor még biztosították 
számára a minimális nyersanyag- és energiaellátást Áprilistól kezdődően azonban már nagyobb 
fennakadások keletkeztek a termelésben. A munkásokat az anyaghiány miatt részben kényszersza
badságolták, részben elbocsátották. Mindössze 380 főt tartottak meg, hogy megmeneküljenek a 
fedezetlen bérkifizetésektől. A béreket ugyan a lassanként elszabaduló inflációban folyamatosan 
emelték, ám ez sem akadályozhatta meg az életszínvonal romlását. Rendkívül rosszak voltak a 
közélelmezési viszonyok, mégha a gyár igyekezett is dolgozóinak élelmiszerellátását megszer

vezni. 
A gyárban egyre nagyobb szerephezjutott az üzemi bizottság, amelyet az 50100/1945. tp. M. sz. 

rendelet alapján alakítottak, ill. választottak meg. Résztvett amindennapi élet megszervezésében, 
az üzem munkásellenőrzésének megvalósításában. Munkás-önkormányzati szervként működött. 

A szavjet Jóvátételi Bizottság 1945 majosában a fegyverszüneti szerződésre hivatkozva a 
Chinain teljes berendezésének átadását követelte a jóvátételi szállítások első részleteként A gyár 
teljes leszerelését !946. január 2-áig kellett volna végrehajtani. Küzdelmes évek munkájának 
minden eredménye elveszni látszott. 

!945 júniusában a deportálásból visszaérkezett Wolf Emil és Ungár Endre, akík a gyár többi ve
zetőjével együtt megkezdték a háborús károk felmérését. Megindultak a tárgyalások az Iparügyi 
Minisztériummal és a Jóvátételi Bizottsággal is. Wolf Vác felszabadulását követően az ottani, még 

a háború idején feláHítani tervezett gyár felszereletlenül á11ó új nyersanyaggyártó berendezéseit 
ajánlotta fel a Chinain leszerelése helyett. A Jóvátételi Bizottság hajlott az alkura. Így a Chinoinra 
jutó 80 ezer dollár értékű szavjet jóvátéteibe a váci gépeket 72 ezer do11ár értékben beszánnították. 

Összesen 26 vagonnyi új gépet adtak át, amivel sikerült megmenteni az újpesti gyárat a leszere
léstőL A még fennmaradó 8 ezer do11áruyi jóvátételt más gyárakból fedezték. 

A Chinainban az 1945-46-os esztendő a károk számbavétele után alapos helyzetfelméréssei telt 

el. Az élet nem állt meg, a termelés nem szünetelt, bár az első két év eredményei nem sok optimiz
mosra adtak okot. A Chinain termelése az !938. évinek 56-60%-ára, forgalma pedig nem egészen 

l 0%-ára esett vissza. Az árukészletek csökkenését 8 és 1/2 millió svájci frankra becsülték. Ebbez 
járultak még a barnbakárok és a jóvátételi veszteségek. A műszaki gárdából sokan a háború ál

dozatául estek. A tudományos információcsere hiánya végzetes következményekkel fenyegetett. 
A gyár évek óta el volt zárva legfontosabb külföldi piacaitól: Törökországtól, Spanyolországtól, 
Olaszországtól és Mexikótól. A nyugat-európai piacokról szintén kiszorultak a magyar készít

mények. 
A háborús években és azt követően a gyártási jogokat nem mindenütt tartották tiszteletben, és 

mire a Chinain magához tért, legfőbb cikkét a Papaverint már nagy meanyiségben gyáttorták külföl
dön, még a német gyárak is, amelyeknek a Chinain soha nem adott át gyártási jogokat. Ráadásul a 
szövetséges és semleges államokban- már a háború alatt-mind a tudományos kutatás, mind pedig 
a gyógyszeripar nagyot haladt előre. A háború kitörése óta a svájci, az angol és az amerikai 
gyógyszeripar látványosan fejlődött. A Chinain készítményeinek egy része ezzel szemben elavult. 
A gyár léte csak azért nem ingott meg, mert az új, korszeru külföldi gyógyszerek a háború miatt nem 
kerülhettek be a magyar fogyasztópiacra. Számolni kellett azonban azzal, ha a gyógyszerimport 
újólag megindul, szárnos Chinain-készítmény (pl. Ultraseptyl, Rubrophen) forgalma erősen 

csökken, s hogy a lényegesen olcsóbb külföldi gyógyszerkülönlegességek beárantlásával a koráb
ban nagy forgaimat elért hazai készítmények gyáttása (B

1
-vitantin, Progesteron stb.) már nem lesz 

kifizetődő. 

Wolf óva intett attól, hogy a gyár külföldi alapanyagok ampullázására és tablettázására rendez
kedjék be, mivel a gyár számára csak az lehetett a fejlődés útja, ha új készítményekkel, új különle
gességekkel áll elő. Ebbez természetesen intenzív kutatómunka kellett. A konkrét elképzelések 
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1945--46-ban azonban még hiányoztak. A távlati tervekben ugyan a biológiai laboratórium fejlesz
tését is előirányozták, de a közvetlen munkaprogram csak aszintetikusan előállítható kémiai anya
gokra szorítkozott. A termékek fejlesztése, a termelés növelése nem lehetett független az export 
újraindításától, annál is inkább, mert a Chinain teljes kapacitását a belföldi igények továbbra sem 
kötötték le. Az exportot újra fel kellett fejlesztem és ehhez a számbajövő exportpiacokat újraszer
vezni. 

A Chinain a forint stabilizációját követően számított a kormány támogatására. A kormány gazda
ságpolitikája azonban egyelőre nem ismerte fel a gyógyszeripar fejlesztésének jelentőségét 
A hatóságok a nyersanyagárakat, főként az ipari szesz árát a világpiaci árnál magasabban, míg a 
gyógyszerárakat irracionálisarr alacsonyan tartották. Emiatt széleskörű és nagyméretű csempészet 
fejlődött ki magyar gyógyszerekből a szomszédos államokba. Teret nyertaszociális propaganda is. 
Megnyílt az út az ún. "ingyen gyógyszerek" előtt. Felszabadult az import. Ugyanakkor a gyár 
nyersanyagbehozatalát magas vámokkal nehezítették, núg a kivitelét exportilletékkel sújtották. 
A Chinain vezetőit nemegyszer megdöbbentette az export-import ügyek intézése és az ár
megállapításokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság szakértelmének hiánya. A Chinain ugyan 
megkísérelte külföldi kapcsolatait mozgósítani exportfejlesztő hitel elnyeréséhez, de nem ta
lált meghallgatásra. Angol részről ugyanis a magyarországi belpolitikai helyzetet még kialakulat
lannak tartották, s így időszerűtlennek vélték a kért kölcsönök folyósítását. Küszöbön állt a kom
munista hatalomátvétel. A korábbi tákebefektetők - érthetően - tartózkodó álláspontra helyez
kedtek. 

Már 1946 végén, 1947 elején kezdett kialakulni az exportpolitikának a megváltozott külpolitiká
hoz igazodó új koncepciója. A vállalatvezetés tudomásul vette, hogy exportját az ún. kapitalista ál
lamokba a szükséges mirúmumra kell csökkentenie. Az új exportprogranrnak így döntően a népi 
demokráciák és a Szovjeturúó szükségleteivel kellett számolnia. Ehhez a szükséglethez képest 
szándékozlak a Chinainban nagyobb súlyt fektetrú az alapanyagok gyártására és a termelés ren
tábilisabbá tételére. A kutatólaboratórium fő feladatául tűzték ki, hogy valamennyi nagyforgalmú 
gyógyszer gyártását újból átdolgozza, és azt az új műszaki körülményekhez és a megváltozott 
nyersanyagbeszerzési viszonyokhoz alkalmazza. 

A Chinoin, miután a háború alatt kiszorult a nemzetközi piacokról és kapcsolatai megszakadtak, 
1946-ban piacfelmérő körútra küldte ki kereskedelmi vezetőjét, aki az útról ugyan már nem tért 
vissza, de 194 7 júniusi jelentésében még érzékeltette, hogy sem Angliában, sem Franciaországban, 
sem az Egyesült Államokban és másutt sem fogadták bizalommal. A piacszerzési lehetőségek -
politikai okokból - szinte teljesen elvesztek. A Chinain ezért a "nyugati" országokba irányuló 
exportuállegalább annyit szerelett volna elérni, hogy annak értékvolumene az onnan beszerzett 
nyersanyagok költségét fedezze. A vállalatnak szinte a semmiből kellett újra felépítenie külföldi 
piacait, a régieket is, amelyeknek helyét más versenytársak foglalták el. 
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1947 tavaszán Wolf Emil és Ungár Endre külföldre utazott, hogy végre közvetlenebbül tájé
kozódjanak a nyugati piacokról, s hogy felmérjék a vállalat korábbikülföldi érdekeltségeinek hely
zetét Ezen az üzleti úton 1947. július 15-én Belgiumban érte a halál Wolf Emilt. Halála mély 
megrendülést keltett. 

A Chinain három évi kiúttalanság és levertség után kezdett magához t érni. Termelése és for
galma egyaránt növekedésnek indult. A gyárban már 720 munkás és 380 alkalmazott dolgozott. 
Az államosítás- 1948. március 25-én- ekkor szabott új utat a gyárnak. 
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l. A CHINOIN ÁLLAMOSÍTÁSA 

Az 1948-as év sok száz hazai vállalathoz hasonlóan mérföldkő volt a gyógyszergyár történetében 
is. Az előző év eredményei, valamint a hároméves terv végrehajtása érdekében gyors ütemben 
megindult a magántőke kisajátítása. E lépések sorából is kiemelkedik az 1948. évi 25. tc., amely 
kimondta, hogy állami tulajdonba kerül minden olyan magyar tulajdonú ipari, közlekedési, bánya
és kohóvállalat, villamos erőmű, amelyekben a foglalkoztatottak száma eléri a száz főt. A törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az illetékes núniszter 1948. március 25-i hatállyal 
vállalatvezetőt nevezett ki a Chinain Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Kereszty és 
Wolf céghez Somfai Zoltán személyében. A cég tulajdonformája majdnem pontosan négy évtized
re megváltozott A tőkés tulajdont és vállalatirányítást az állami tulajdonú nemzeti vállalati forma 
és a vele járó újszerű irányítási rendszer váltotta fel. 

A Chinoint az ugyanekkor államosított nagyobb gyógyszeripari vállalatokkal együtt az Iparügyi 
Minisztérium Könnyuipari Igazgatósága hatáskörébe sorolták. Az állami tulajdonba vétel, a válla
latirányítás átszervezése a korábbi gyárvezetés ellenállása nélkül, szinte zökkenőmentesen zajlott 
le. A legitimnek már nem tekinthető részvénytársasági vezetés ugyan még összeült néhány nappal 
az államosítás! követően, de a korábbi gyárvezetést megerősiteni már nem tudta, bár a részvénytár
saság két utolsó igazgatója Kőnig Rezső és Lányi· Kálmán a későbbiekben is jelentős szerepet 
játszott a Chinain életében. 

Az államosiláskor a gyár létszáma llOO fő volt. 
Ezt az időszakot az a törekvés jellemezte, hogy a gyár mind jobban függetlenítse magát a kül

földtől. A műszaki fejlesztés fontos szerepet kapott, a legfontosabb gyártások technológiáját felül 
kellett vizsgálni. A Papaverin szintézisre a világpiaci ár lecsökkenése miatt új megoldást kellett 
találni. Az új szintézist 1948-ban üzemesítették. A Sevenal gyártásánál új eljárást kellett keresni a 
foszgén előállítására. 

Az Ultraseptyl termelés visszaesett. Az akkor már gyártott Amidazofen és Ultraseptyl gyártás
technológiáját két ponton módosították és ez lehetővé tette a kapacitás bővítését, ami a termelést 
növelte. 

1947-1954 közölti magyar gazdaságpolitika céljai közölt nem szerepelt a gyógyszeripar fejlesz
tése. A vállalat saját erőből próbálta meg a kitűzött feladatokat megoldani a szűkös pénzügyi kere
tek mellett. A főirányoka következők voltak: 

a) a meglevő gyártások versenyképessé tétele, racionalizálása, 
b) a kapacitások bővítése, minimális beruházással, 
c) az importált anyagok előállítása meglevő üzemekben. 
Jelentős eredménynek számított az antibiotikumok és ezen belül a Penicillin gyártásának megin

dítása 1951-ben. A beruházások zömét ebben az időben erre a gyártásra fordították. 

43 



Siker koronáztamind a Novatropin, az Amidazofen gyártásának korszerűsítését, mind a PAS 
(para-amino-szalicilsav) termelésének gyors felfuttatását célzó törekvéseket is. 

Sok más hazai vállalathoz hasonlóan a Chinain is számos olyan terméket kényszerült felvenni 
termékei listájára, amelyekkel soha nem foglalkozott, s amelyek nem tartoztak a gyógyszergyártási 
profilba. Az importkorlátozások miatti kényszerű gyártmányskálán igy szerepeltek szerves vegy
ipari termékek, gumiipari adalék- és segédanyagok, szinezékipari termékek, fotó- és finomvegy

szerek, analitikai vegyi termékek. 
!945 után és az államosítás előtt a termelésnek még egytizede sem kerűlt exportra. Okát 

elsősorban abban vélték megtalálni, hogy a magyar gyógyszereknek nincsen propagandája, hogy a 
politikai és gazdasági viszonyokban bekövetkezett változások a hagyományos piacokat szűkítet
ték, hogy az eredmények ellenére nem eléggé preferált a gyógyszerkntatás, s hogy az élesedő nem
zetközi versenyben a hazai gyárak a külpiacokon fokozatosan el veszítik korábban megszerzett po
zícióikat. A gyógyszerexportot kézben tartó Medimpex passzivitásamiatt a Chinain is megpróbált 
lépéseket tenni termékei ismertebbé tételére, és viszonylag jelentős összeget - közel egymillió 
forintot- fordított mind kül-, mind pedig belföldön gyógyszerei és termékei reklámozására. 

Az államosítás után nemcsak a külkereskedelem lebonyolítását kellett átengedni más intézmé
nyeknek, de szavjet mintára a kutatás-fejlesztést is központosították a Gyógyszeripari Kutató In
tézetbe. A kutatás leválasztása komoly csapást jelentett a többi gyógyszergyárhoz hasonlóan a 
Chinoinnak, még akkor is, ha a legfontosabb gyógyszergyáralmak sikerült átmenteni ük, megtarta
niuk kutatóbázis magjukat. 

Az államosítás második lépcsőjeként, a Chinoinba beolvasztották a korszerűtlen és gazdaságos 
nagyüzemi termelésre alkalmatlan Bayer-, Bakács-, Diachémia- és Szilágyi-féle gyógyszerészeti 
kis üzemeket, valamint a Darmol Gyógyszervegyészeti Gyár Kft-t. 

2. Az ELSŐ ÖTÉVES TERVTŐL A REKONSTRUKCIÓ KEZDETÉIG 

Az 1950-es években részben a hazai szociálpolitikai intézkedéseknek, részben a társadalombiztosí
tási gyógyszerellátásba bevontak igen magas arányának, részben az iparpolitikai és pénzügyi elgon
dolásoknak eredményeként a hazai gyógyszergyártás fejlődési üteme - még a kiemelten kezelt és 
gyorsan haladó vegyipar egészét meghaladóanis-kiugró mértékü volt. Az ipari fejlődés az 1950-et 
követő évtizedben termelési értékét tekintve 2,5-szeresére, a vegyiparé 3,8-szorosára, ezen belül a 
gyógyszergyártás kereken tizenegyszeresére növekedett. 

A lakossági növekvő gyógyszerigény és a népgazdaságilag oly fontos gyógyszerexport emelésé
nek szüksége mindvégig sürgető tényezőként volt jelen. A gyógyszerek, az alapanyagok és a ké
szíttnények gyártásának minőségi fejlesztésében jelentős serkentő erőt jelentett az 1953-ban meg-
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jelent V. Magyar Gyógyszerkönyv, amely pontosan lefektette az addig meglehetősen laza minőségi 

követelményeket, valamint korszerű összehasonlítási, ellenőrzési módszereket vezetett be. A 
Chinain sok értékes és hasznos tapasztalati adattal és kísérteti tevékenységgel segítette a gyógy
szerkönyv szerkesztőbizottságának munkáját. Tehette ezt, hiszen az egyéb ipari termékek sikeres 
előállítása érdekében már korábban hasznos vizsgálati módszereket honosított meg. 

195 J -ben változás köveikezett be a vállalat élén. Az egykori Wander-gyógyszergyári kutatómémö-
köt Somfai Zoltánt Darvas József, a Chinain régi munkása váltotta fel az igazgatói poszton. őt az első 
két évben -továbbképzése idején - az ugyancsak chinainos Kőszegi Gyula helyettesítette 1953-ig. 
Utána, még ugyanebben az évben Vályi Péter (a későbbi pénzügyminiszter) lett rövidebb ideig válla
Jatigazgató, Darvas József- visszatérte után- 1953 végétől 1971-ig vezette a vállalatot. 1953-ban tá
vozott az államosításkor elnyert főmérnöki posztról Handel István, akinek helyét Mezey Barna, az Al
kaloida Vegyészeti Gyár addigi főmérnöke foglalta el. Teendőit 1971-ig látta el, amikor kinevezték a r&b 
Chinain élére. -:1031 

Aszinte beruházások nélkül többszörösére növelt termelés az 1950-es évek közepén már erősen 
éreztette hatását. A termelés és ezen belül az exportjelentősen nőtt (2. ábra). 

2. ábra 

A gyár műszaki színvonala romlott, főként a termelőberendezések használódtak el. A termelés a 
műszaki követelményeknek nem megfelelő körűlmények közölt folyt, s a munkafeltételek is sok 
kívánnivalót hagytak. A nehéz feladat, hogy termelésnövekedést beruházás nélkül lehessen elérni, 
végül sikerül!, de ez nem állt távol attól amit rablógazdálkodásnak hívunk. 

A készülékek felújítás nélküli kíméletlen használata biztonságtechnikailag sem vezethetett jóra. 
A műszaki hiányosságak és a készülékek túlzott mértékben történő kihasználása baleseteket 
okozott, 1953-ban a foszgénrobbanás sajnálatosan halálos áldozatokalis követelt. Ide kivárfkozik 
Mezey Barna visszaemlékezése az akkori állapotokra. Őt főleg azért helyezték át 1953-ban az 
Alkaloidából a Chinain főmérnöki munkakörébe, mert azt várta tőle Vályi Péter vezérigazgató 
hogy rendet tegyen a lassan botrányossá fajuló belső állapotokban. Majdhogynem havonta fordu-
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!tak elő balesetek, tűzesetek és robbanások, de mindezek csak következményei voltak a lassan
lassan működésképtelenséggel fenyegető szervezetlenségnek. Az okok messzire vezettek. Egyfelől 
a rossz információáramlásra, a szétdaraboltságra, amely ellen annak idején Wolf Emil azért nem 
tett semmit, hogy ezzel is elejét vegye az ipari kémkedésnek. Erre az öröklött szétforgácsoltságra 

épült rá az üzemirányítás szacialista típusú párhuzamos 
sttuktúrája: egyfelől a főmémökkel, másfelől a fődisz
pécserrel. 

Mezey Barna a techuológiai előiraiDk rendbetételével 
és Hevér Dezső főtechuológus aktív közreműködésével 
egy - másfél év alatt jelentős mértékben csökkentette a 
rendkívüli események számát. 

Ebben az időben merült fel a Il. világháború előtt 

vásárolt váci telepre történő gyár-áttelepítés kérdése Új
pestről. A vállalati eredmények elkerülhetetlenné tették a 
nagyobb beruházásokat és ekkor már fontossá vált a 
végleges hely kijelölése. Az 1950-es évek végére eldőlt, 
hogy a vállalat főtelephelye Újpesten marad. Hogyan 
nézett ki ebben az időben a gyár? Elsősorban zsúfolttá 
vált. (12. kép) A gyártás ok egymás me ll ett zömükben 
földszintes épületekben folytak. A helyszűke miatt az 
üzemi épületekhez félterős fészereket, toldaléképületeket 
alakítottak ki. A raktározás megoldatlan volt. Az oldó

szerek, nyersanyagok zöme az udvaron állt: bordákban, ballonokban, illetve drőmökben voltak. 
A termelés a nagymértékű beépítettség miatt egyszintű elrendezésben folyt ( 13. kép). 

A gyár fejlődése az !956-os forradalmat követően sem lassult le, bár igen sok kiváló szakember 
menekült a forradalom leverése utáu nyugatra. Darvas József a régi chinainos illegális kommunis
tábóllett gyárigazgató a kezdett kezdetén kijelentette, hogy "vállalja a forradalmat a szocializmus 
keretei között". Kitiltása a gyár területéről nem járt együtt inzultussal, mint ahogyan a visszatérése 
után sem volt jelentősebb megtorlás. A nyugatra emigrált szakemberek helyét, a Darvas József, 
Balassa Miklós, Mezey Barna és Szűcs Pálné nevével fémjelzett felső vezetés mellett, az igen jó 
színvonalú második vonalbeli vezetők foglalták el. 

Darvas "Csibi bácsi" emberségének, erős politikai poziciójának, illetve bátorságának kö
szönhetően a Chinain sok máshonnan politikai okokból elbocsátott szakembemek adott 
menedéket. Csibi bácsi józan paraszti eszére és emberi tisztességére jellemző az amondata 1956 
utánról, hogy "én már csak egyet tudok, hogy minden körülmények közölt embemek kell 
maradni". 

A modemizálás, rekonsttukció egyre aktuálisabbá vált, de évekig reális tervként nem szerepelt. 
1953-tól a kis beruházási keretek ellenére volt haladás. Egyre jobban előtérbe jutott az a törekvés, hogy 
a termelési kultúra színvonalát emeljék, a munkavédelmi, ill. üzembiztonsági előirásokat betattsák. 

A gyátrási folyamatokat megfelelóob készülék-elhelyezéssei és a készülékek kiszolgálásának meg
könnyítésével: közvetlen rootor-meghajtással a transz
missziós meghajtás helyett, folyadékmérő tattályok besze
relésével, a centrifugák elteijedtebb alkalmazásával, ill. 
műszerpark elterjesztésével javították és értek el nagyrnér
tékű techuikai, műveleti javulást. Elkezdték az egyszintű 
elrendezés helyett a vettikális elrendezés alkalmazását, és 
ez a késóobi rekonstrukció sorúrr vezérelvvé vált. 

Az ország lakosságának igénye újabb gyógyszerekkel 
szemben és az exportérdekek egyaránt sürgették a fejlesz
tés fokozását. Egyes nem gyógyszeriparba tartozó termék 
más vállalatokhoz történő elhelyezése lehetővé tette 
újabb készítményekhez gyártási hely- ill. berendezés biz
tosítását. Fenil-naftilamin volt az első átadott termék, to
vábbiak a szulfonarnidok, para-amino-szalicilsav, Seve
nal egyes fázistermékei, valamint a finomvegyszerek vol
tak. A Gyógyszeripari Kutató Intézettel együtt működve a 
Superseptyl, a Sulfaguanidin, a Pepulsan és a Bucarban 
gyártását kezdték el. Új fermentációs gyártások is 

megvalósultak: a Streptomycin (1953), az Oxytetracyclin (1958), a B
12 

Vitamin gyártás (1960). 

A B1 Vitamin szintézisét 1939-1942 közölti időszakban dolgozták ki és ezzel a szintézissel tt</"'<15 1"1"'-
1952-ig állították elő a B1 vitamint. A Gyógyszerkutató Intézettel közösen fejlesztettek ki egy új 
eljárást, melynek kapacitása tízszeres volt az önköltség jelentős csökkenése mellett. 

A termelés növekedésével a raktározási és tárolási gondok is tovább növekedtek. Az udvaron 
történt hordó- és ballontárolás, a különféle fedett raktárépületek túlzsúfolásamiatt szállítási kény
szermegoldások születtek. Az anyagmozgatás! kézi erővel végezték, a szállítás lóvontatta kocsik
kal, illetve a MÁV fővasúti vonalárólleágazó szakaszon gőzvontatással történt. Az anyagraktáro
zás fejlesztésére az első jelentősebb lépést még 1952-ben tették meg egy többszintes, teherfelvonó
val ellátott raktárépület megépítéséveL Nem véletlen, hogy az 1958-ban megkezdett rekonstruk
ciós építkezéseknél elsőként a raktárgazdálkodás korszerűsítését célozták meg, és legelőször egy 
hároruszintes raktárépületet hoztak tető alá. 

A termelés sajátos területe volt a gyógyszerkikészítés és kiszerelés, amit az 1950-es évek 
közepéig másodrendű jelentőségűnek tartottak. Kézműipar-szerű jellegén az 1930-as évek óta alig 
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változtattak. Az 50-es évektől termelésbe állított nagyteljesitményű tablettázógépek, ampulla-auto
maták, granuláló berendezések általában a gyógyszerkikészítés korszerűsítésének, gépesítésének 
első lépcsőfokai voltak. Az egyszintű elrendezés helyett megkezdődött a vertikális elrendezésre 

való áttérés, amely a későbbi rekonstrukció során vezérelvvé vált. 
Az egyenletes és jelentős mértékű növekedést nagymértékben befolyásolta a belföldi gyógyszer

forgalom emelkedése, nem utolsósorban a mezőgazdasági dolgozóknak a társadalombiztosításba 

történt bevonása, és továbbra is serkentőleg hatott az exportértékesítés. 

3. REKONSTRUKCIÓ ÉS ÁTALAKULÁS 

A magyar vegyipar és benne a magyar gyógyszeripar a IL világháborúból súlyos károkkal (szemé
lyi, tárgyi veszteséggel és a piacok zömének elvesztésével) került ki. Az újjáépítés és az államosí
tással járó tulajdonosi formaváltozása is hozzájárult ahhoz, hogy 1950-1960 között a magyar vegy
ipar termelése a többszörösére nőtt. Ez a mennyiségi növekedés, a magyar gyógyszeriparban az 
intermedierek hazai előállításában, a technológiák fejlesztésében, az eljárásszabadalmak kidolgo
zásában és (mivel a gyógyszeriparban nem volt anyagszabadalom) a reprodukciós alapanyagok 
gyártásában nyilvánult meg. Amennyiségi növekedésért nagy árat kellett fizettú; háttérbe szorult 
az eredeti kutatás és a csekély beruházási hányad miatt a berendezések: épületek és műveleti

technológiai sorok állaga igen romlott. 
Az !960-as évekre a gazdaság egészségesebb és arányosabb fejlóctése érdekében a vegyipar 

általános fejlesztését tűzték ki célul, okulva az !950-es évek első felének aránytalan iparfejleszté
sének tapasztalatain. A vegyiparon belül kiemelték a gyógyszergyártást, szinte minden vállalatnál 
rekonstrukció! terveztek az !960-as évek első felére. Összességében mintegy 40%-os termelésnö
vekedést irányoztak elő. Szükségképpen a többlettermelés elhelyezését csak az exportpiacokjelen

tős bővítésével érhették el. 
A Chinain !912 és !942 közölt szakaszosan, a piaci viszonyokhoz igazodóarr hajtotta végre 

fejlesztéseit Az 1957-től kezdődő rekonstrukció ezzel szemben a gyár egészére, szervezetére, 
lelépitésére és termelésére kiterjedő újjáépítést irányzott elő - amely inkább a kémiai gyártásfej
lesztést, mintsem a gyógyszerformázás modemizálását állította előtérbe- figyelembe véve a mun
kakörülmények nagymérvű javításának igényét is. A tervekben a Chinain új arculata rajzolódott ki. 
!957-től a rekonstrukció előkészítésében Mezey Barna mellett Hevér Dezső, Feuer László és a 
fiatal Szűk Gynla játszott főszerepet. Fontos szerepet kapott a muukavédelem és tűzbiztonság 
gyökeres megjavítása, az egy főre eső termelés jelentős fokozása, a készítmények minőségének 
javítása, a gyár dolgozói szociális és kulturális helyzetének jobbítása, a gyorsabb gyógyszerkutató 
és üzemesítő muuka feltételeinek és a kész gyógyszerek bővebb választékának biztosítása, vala-
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mint a gyártelep kifogástalan esztétikai megjelenésének kialakítása. Úgy számoltak, hogy a fej
lesztésekkel mintegy ötven évre meghatározzák a vállalat külső megjelenését, hogy a korábbi egy
szintű építkezést felváltja a többszintű, hogy az alacsony bódék és egyéb rögtönzött építmények 
helyét a függőleges elrendezésű többszintes csamokok foglalják el, mivel a gyártelep és környéké
nek sűrű beépítettsége a vízszintes terjeszkedést már nem tette lehetővé. 

A rekonstrukciós terv első ütemében meghatározták a gyáltelepen épülő termelőüzemek átadási 
időpontj ait, és azt, hogy a tervezett gyártás igényeinek megfelelően, me! y termelő üzemek marad
nak a törzsgyár területén. A végrehajtandó profil
tisztításokkal csak a magasabb gyógyszerkémiai 
műveletek meghagyását tervezték, ill. azok kiegé
szítését egyes speciális szerveskémiai műveletek
kel. A tervek készítői korszerűbb, gazdaságosabb 
rugalmasabb gyógyszeripari termelési szerkezet 
kialakulását várták. (14. kép) 

Az 1958-ban megkezdődött rekonstrukciós 
munkák első nagyobb és egységesebb szakasza az 
!960 és 1965 közötti évekre esik. Ebben az idő
szakban a vállalat képe megváltozott Az üzem
csarnokokban két főszintet alakítottak ki, ahol az 

addig alkahnazott 250--1250 literes átlagos reaktmméreteket az 1000--5000 literesek váltották fel. 
A vertikális szerelés mellett korszerű anyagmozgatás!, tartálypark-adagolórendszert, termo-, illet
ve szellőzőventillátort építettek ki. A gyárban az infrastruktúra is megváltozott: új csatoma
rendszerhez kapcsolódó közömbösítő, átemelő és magasnyomású szivattyú házak, vízrecirku
lációs-hütőtorony, transzformátorházak, gőzfogadó állomás, telefonközpont létesült. A vállalat 
gőzigényét az alapítástól saját kazánházak biztosították egészen a hatvanas évek elejéig, amikortól 
is a szomszédos Hőerőmű V állalat ú j pesti egységéből kezdték vásárolni a gőzt. A rekonstrukció 
nem vagy alig terjedt ki a kikészítő-kiszerelő üzem fejlesztésére. Ebben az időben merült fel annak 
a terve, hogy ezeket a gyógyszeriparon belül központosítják és így a vállalaton belüli helyzete 
kérdésessé vált. 

A termelőüzemi beruházásokkal (B 12-vitamin gyártócsarnok, a B(vitarnin üzem ún. nyaktagja, 
a Papaverin-Cycloserin csarnok, a szulfamid csarnok, a Quinoseptyl üzem, a csőtermentor üzem) 
egyidejűleg építették meg a különféle segéd- és szaigáitató üzemeket 

A Chinain készítményei iránti kereslet növekedése, a vállalat műszaki felkészültsége, valamint 
az 1960-as évek közepéig sikeresen végzett rekonstrukciós tevékenység indokolttá és szükségessé 
tette a további fejlesztések alapjául szolgáló második rekonstrukció megvalósítását, amelyet 
1966-ban hagytak jóvá. Előkészítését már a következő esztendőben megkezdték. A gazda-
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ságirányítási rendszerben 1968. január l-jével bekövetkezett változások miatt a második ütem ki
vitelezésének kezdete azonban bizonytalan időre eltolódott, ám a vállalat belső erőforrásaira tá
maszkodva mégis hozzáfogott számos, a tervekben szereplő és a termelésben fontos létesítmény 
megvalósításához. 

A gazdasági reform indulásakor a Chinoint igen nehéz helyzetbe hozta az a tény, hogy a re
konstrukció 1968 elejéig csak kb. 50%-ban valósult meg, s hogy a másik 50%-ot saját erőforrá
sokból kellett megvalósítani. A szigorodó gazdasági szabályozók mellett a képződött saját pénz
ügyi alapok elégtelenek voltak a rekonsttukció és a fejlesztések befejezéséhez, jóllehet azokra a 
vállalatnak a nemzetközi versenyben történő helytálláshoz égetően szüksége lett volna. A legna
gyobb cégek éles piaci versenye egyre nehezebb feladatok elé állítorta a Chinoint. Nagyjából ek
korra vált világossá, hogy a korábban használatos gyógyszerellenőrzési módszerek is elégtelenek. 
Olyan új eljárásokra volt szükség, amelyek jelentékeny mértékben fokozzák a gyógyszerbiztonsá
got Ezért hozta létre a vállatat az új farmakológiai laboratóriumának keretében a toxikológiai ill. 
szövettani laboratóriumát. 

A kutatásra és műszaki fejlesztésre fordított növekvő összegek hatására fokozatosan emelkedett 
a kibocsátott készítmények száma. !964-ben két eredeti termék került forgalomba, a Libexin és a 
No-Spa, utóbbi a Chinoin legtöbbet forgalmazott eredeti gyógyszerévé vált. 

A No-Spa termelés az 1964-es induló l tonnáróll981-re 110 tonnára, !987-re pedig már 160 
tonnára nőtt az igen jelentős szovjet export miatt. 

Az eredeti gyógyszerek előállítására irányuló katatás mellett jelentősek voltak a reprodukciós 
(generikus) készítrnények előállítása is; ilyenek voltak a félszintetikus penicillin-származékok 
(Meticillin, Oxacillin és Semicillin), valamint később a vércukorszint-csökkenták (Bucarban, Tol
butamid, ill. a Gilemal). 

Jelentős eredményként könyvelhető el az eredeti citosztatikus készítmények kifejlesztése (Deg
ranol, majd az azt leváltó Elobromol és Myelobromol), melyeket a Gyógyszerkataló Intézetben 
dolgoztak ki. 

Az állatgyógyászati termékek közül kiemelkedtek a nitrofurán származékok, melyek közül a 
Furoxon volt a legsikeresebb. 

1965-ben újabb 14 termék, 11 humán és 3 állatgyógyászat,i készítmény került forgalomba, mint 
pl. a fekélybetegségek kezelésére alkalmas No-Spa kombinátumok, a Bispan és a Triospan. A be
ruházásokuak köszönitetőerr az új gyógyszerek nagyobbik hányadát gond nélkül kezdhették gyár
tani. Az átmeneti növekedés idején a vállalat mintegy 60 külső intézettel, egyetemi tanszékekkel, 
klinikával stb. tartott kapcsolatot. Az erőn felüli expanzió! tükrözte, hogy 25 külföldi céggellétesí
tettek kutatási kapcsolatot és a 60-as 70-es években számos országban hoztak forgalomba eredeti 
Chinoin gyógyszert (No-Spa, Myelobromol, Libexin, Sensit és Probon). 

A termékszerkezet alakulására az volt a jellemző a hatvanas években, hogy a nagyszámú generi-
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kus alapanyagból előállított készítmény mellett megjelentek az eredeti alapanyagok, illetve bizo
nyos gépipari termékek, amelyeket például a csomagolás terén használtak a későbbiekben. 

A Medirnpex Gyógyszerkülkereskedehni V állalat 1960-as évekbeli gyógyszerforgalmának 
mintegy 40%-át a Chinoin adta. Termékei, gyógyszerei, alapanyagai 1960-ban a világ 44 országá
ba jutottak el. 1964-ben már 61 országgal kerültek kereskedehni kapcsolatba. A szecialista tömb 
országaival állantközi szerződések szabályozták a külkereskedehni kapcsolatokat, s igy a piaci te
vékenység kisebb szerepet játszott az értékesített termékek mennyiségében, mint pl. a dollár-el
számolású kereskedelemben. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez utóbbi piacról származó nyer
sanyagbehozatal esetetiként meghaladta az exportbevételek nagyságát, mivel gyakorta előfordult, 
hogy a több esztendőre rögzített áras rubel-elszámolású exporttermékben a kívántnál magasabb 
dollár importú nyersanyagtartalom szerepelt. Mindent figyelembe véve, a Chinoin az 1960-as évek 
végén a népgazdaság egészén belül jelentős külkereskedelmi tényezőnek minősült. Értékesítési 
forgabnának 65-75%-a került exportra, míg anyagfelhasználásának mintegy fele származott be
hozatalból. !970-ben a hazai gyógyszeripar rubel-elszámolású exportjának 21,3%-át, a dollár
elszámolásúnak pedig 27,5%-át vallhatta magáénak, s ez utóbbi egyben azt is jelentette, hogy 
a 6 hazai gyógyszergyár közül a Chinoin tőkés exportja volt a legnagyobb. 

1970-re ugyan szinte ugrásszerű eredménynövekedés következett be, de ez sem javított azon a 
helyzeten, hogy a többi jelentősebb gyógyszergyárhoz képest a nyereségnövekedés üteme lelas
sult, és a vállalat részesedése a gyógyszeripar egészének nyereségtartalmán belül csökkenő arányt 
mutatott. 

A vállalatnak nagy gondot jelentett- Budapest muukaerőhelyzetéből adódóan- a muukaerőhiány, 
ami 1968-tól olyan mérvűvé vált, hogy az alkalmazotti kategóriák növekedése ellenére is a munka
vállalói összlétszám csökkenését vonta maga után. Az alkalmazotti kategóriák gyarapodása termé
szetesnek tekinthető, Inivel a növekvő szakmai követehnényekhez a magasabb szakmai végzettség, a 
kutató apparátus erősitése elengedhetetlen volt csakúgy, mint a muukáskategóriákban a magasabb 
technikai követehnényeknek megfelelő szakképzettségű új dolgozók alkalmazása. 1968-tól a munka
erővándorlás - főleg a munkás állománycsoportban - már olyan mértékű volt, hogy nemegyszer 
gyártásleállításokra, ill. munkaerő-átcsoportosításokra került sor .. 

Az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus hatására a gazdaságtalanul müködő vál
lalatok egy részének - többek között a nagytétényi Bányagyutacs gyárnak - a helyzete bizony
talanná vált. 1970. január l-jével a hivatalosan ismét részvénytársasági elnevezésér viselő Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. mérlegbeolvasztással átvette az ugyanekkor 
megszüntetett Bányagyutacs gyárat. Az összevonás indokául a Chinain további rekonsttukciójához 
szükséges építési területhiány, másrészt az ekkor veszteséges nagytétényi Bányagyutacs gyár 
termelési és szerkezeti átalakításának szükségét hozták fel. Megindult a fejlesztési muuka, és 
heindult a legjelentősebb növényvédőszerek üzemi gyártása. 
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· 4. A FEJLESZTÉS ÉS NÖVEKEDÉS ÉVTIZEDE 

Az !960-as évtized végén a Chinainban dolgozott a gyógyszergyártás foglalkoztatottjainak 26,3%-a 
köszönhetőerr a gyógyszeripari vállalatok átlagát jelentősen meghaladó beruhá7.ásainak és mo
demizációs programja első eredményeinek. A vállOlai a hazai gyógyszeripar bruttó termelési érté
kének mégis csak 21 ,2%-át adta, azaz a nagy fejlesztések ellenére termelékenysége és hatékonysá

ga elmaradt az átlagtóL 
A középtávú tervezés 95%-ban hazai termékből ellátott gyógyszerfogyasztás évi 6--8%-os növeke

désének feltételezésével nyilvánvalóvá tette, hogy a termelésbővítés csak új területeken mehet végbe. 
A növényvédőszergyártás megszállott híve és képviselője az akkori vezetésben Tóth Géza igaz

gató volt. Törekvéseinek megvalósításában nagymértékben támaszkodhatott a szabadalmi osztály 
vezetőjére Somfai Évára és az igen eredményes értékesítési főosztályvezetőhelyettesre, Fürst 

Ferencre. 
A kialakult új helyzet a Nagytétényi Gyáregység létrehozásával új területi lehetőséget jelentett a 

növekvő termelési kapacitások biztosítására. 
Megindult a fejlesztési munka a legjelentősebb növényvédő szerek, a fungicid (gombaölő) ha

tású Benomyl család, az illsektieid (rovarölő) hatású Triklórfon Carbefuran licenc-készítmény, a 
Sandoz-gyár Ekalux-25 EC terméke és a herbicid (gyomírtó) hatású Fenmedifám-család üzemi 

előállítására. 

A tervezett növekedést a vállalat egy minden korábbit meghaladó beruházási prograrmnal kíván
ta megvalósítani. Ekkor 1973-ban indult meg a vállalat újabb hosszútávú rekonstrnkciós prog
ramja. A forrásokhoz azáltallehetett hozzájutni, hogy a Chinain nagy mennyiségű, Szavjetunióba 
irányuló, növényvédőszer exportot vállalt. Ez önmagában - a tőkés importból származó drága 
nyersanyagok miatt - ráfizetéses lett volna, de miután a magyar állam gazdaságpolitikai okokból 
támogatta az ügy l etet, a magyar költségvetés bőségesen kompenzálla a Chinoin-t. A nemzetgaz
dasági szempontból nem igazán előnyös agrokémiai egyezményből a vállalatuak ugyan nyeresége 
származott, de egy kényszerpályát is kijelölt számára. Jól illusztrálja a termelés felfutását a 
FundazolSOWP eladási statisztikája: 1972-ben 630 tonnát, !979-ben 3000 tonnál !984-ben 4000 

tonnál forgalmaztak ebből a növényvédőszerbőL 
Összességében a Chinoin 1976-tól 1983-ig elhúzódó berultázásai a tőkés export fokozását, 

egyúttal a tőkés import csökkentését szalgálták az alaplétesítményi bővítéseken, a szintentartáson, 
a munkavédelmi, szociális, valamint kömyezetvédelnti célokon kívüL Közöttük éles határvonal 
nem húzható, mert az új létesítményekben már alkalmazták a munkavédelnti szempontból előnyös 
zárt technológiákat, bennük korszeru munkavégzési körülményeket és egészségvédelmi 
feltételeket biztosítottak. Önálló szociális és egészségügyi beruházásként konyhát és étkező!, 
könyvtárat és klubhelyiséget, üdülőt és óvodát létesítettek. A beruházások elsősorban a Chinain törzs-
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gyárára és a Nagytétényi Gyáregységre koncentrálódtak, a diósgyőri és váci telephely ehhez képest 
csak szűk fejlesztésekben részesült. 

Az !970-es évek elején a gyártásfejlesztés átalakítása a tervezett kedvező irányba mutatott. Si
került a nehéz fizikai munkát és a közvetlen egészségi ártalmat, valamint a balesetveszélyt ki
küszöbölő gépi berendezéseket megszerkeszteni, 
ilL meghonosítani. Igy került sor a vállalat által 
kifejlesztett, ill. importált gépek és berendezések 
beállításával, a szállítás, a szűrés, az anyagmoz
gatás korszerűsítésére, a különleges körülménye
ket igénylő vagy különösen veszélyes kémiai 
reakciók végzésére alkalmas folyamatos reakto
rok vagy kaszkádrendszerek alkalmazására, a 
gyógyszergyártás és csomagolás automatizálá
sára. (15. kép) 

A termelésnövekedés az !970-es évek köze
pétől Mezey Barna vezérigazgató minden ellen
kező irányú törekvése ellenére lelassult, mivel egyrészt már nem nyílt mód a korábbihoz hasonló 
mértékű fejlesztésre, másrészt a beruházások elhúzódása, valamint az időközben állandósult lét
számhiány is korlátot szabott a korábbi gyors növekedésnek. A C hin o in az !970 és !97 5 közötti 
időszakban már a gyógyszeripari átlagot meghaladó ütemben növelte évenkénti bruttó termelési 
értéké!, s ezért részesedése a gyógyszeripari termelésből az !970. évi 25%-ról 29,8%-ra növeke
dett, melyben jelentős szerepe volt Császár Jánosnak, a termelés vezetőjének. Az ezt követő idő
szakban a fejlődési ütem elmaradt az iparági átlagtól, !980-ban az előző évhez viszonyítva még kb. 
!0%-os visszaesés is bekövetkezett. A vállalat részesedése a Gyógyszeripari Egyesülés vállalatai
nak bruttó termelési értékéből ekkor 27 ,5%-ra csökkent. 

A növényvédőszerek gyártásának gyors ütemű kifejlesztése biztosította az előbbiek ellenére a 
vállalat árbevételének növekedését. A növényvédőszerek és intermedierjeik értékesítéséta gyorsan 
növekvő belföldi és exportigények egyaránt biztosították Az értékesítési árbevételben azonban 
nemcsak ezeknek a szereknek a forgalma nőtt, hanem a fejlesztések hatására a magas feldol
gozoltsági szintet képviselő kiszerel! készítmények részaránya is. Termelésük felfutása jelentősen 
átalakította a Chinain termelési szerkezetét, amit az alábbiak jól szemléltetnek: 

: Teruié~:; __ ~ , 
;:-GY~gyszé:(-_ '- , '' "··'· 

;1975 
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Az erőteljes növényvédőszer-gyártó profil az arányok eltolódásához vezetett. A leülkereskede
lemben az ún. rubel elszámolású terület a teljes export 60%-át tette ki és elsősorban kiszerelt 
gyógyszerekből és formázott növényvédőszerekből állt. A fő pattner a Szavjetunió volt. Az un. 
dollár elszámolású terület 40%-ot képviselt a teljes exportból és főleg alapanyagok forgaltnazását 
jelentette. A belföldi értékesítés részaránya 25-35% volt. 

A vállalat az 1970-es évekbeli termelésnövekedéséhez mind több importanyagot használt fel. 
A szocialista országokból származó import részesedése mindvégig alacsony szintű, ill. csök
kenő tendenciájú volt, mivel ezekben az országokban még nem alakult ki a világszínvonalú 
gyógyszer- és növényvédőszergyártás hátterét képező intermedierek előállítása. E termékek iránt 
egyébként jelentős tőkés kereslet mutatkozott, ami ellenérdekeltségek forrása lett az egyes 
gyógyszergyárak között. Az import összességében a Chinain bruttó termelési értéke 25-30%-ának 
felelt meg az évtizedben, de ezen belül a tőkés eredetű jó minőségű import aránya 80-90% között 
mozgott. 

A létszámfluktuáció állandósult, s mivel Budapesten egyre kevesebb lett a szabad munkaerő, 
mindenkor kevesebb új felvett került a távozottak helyére, különösképpen az alapanyaggyártó üze
mekbe, valamint a nehéz fizikai munkát jelentő szállításhoz és raktározáshoz. Akülönféle létszám
ill. munkaidőalap bővítő kísérletek nyugdíjasok foglalkoztatása, átcsoportosítások, túlórák 
elrendelése, szombat-vasámapi műszak beállítása nem hozták meg a remélt eredményt, sőt sok 
esetben ellenkező hatást váltottak ki. Az újpesti városrész rekonsttnkciója során a vállalat 
közvetlen közelében felépült új lakótelepre költözők közül is kevesen választották munkahelyük
nek a Chinoint. Új munkaerőre szinte kizárólag a városrésztől északra elterülő agglomerációbólle
hetett valamelyest számítani, ám már csak rövid ideig. 

5. LELASSULÓ FEJLŐDÉS, SIKEREK ÉS V ÁLSÁGJELENSÉGEK 

Az általános piaci helyzet !980 táján kedvezően alakult, s így a vállalat fő profilja továbbra is a 
gyógyszer és a növényvédőszer gyártása maradt, de állatgyógyászati és közegészségügyet szolgáló 
termékeket (pl. szúnyogfttót) is forgaltnazott a Chinoin. A gyógyszereknél még a hazai kereslet né
mi növekedésével is számoltak a nyugdíjas korú lakosság számának prognosztizált emelkedése 
kapcsán, de a korszerúsödő vidéki orvosi ellátás javulását is remélték Az azonban világos volt, 
hogy továbbfejlődni az országos átlagot meghaladóan csak a termékválaszték növelésévellehet 
Nagyhatású licenckészíttnények és a külföldi eredetű gyógyszereket felváltó, saját eljáráson alapu
ló készítmények előállítását és forgaltnazását tervezték, továbbá a hagyományosan magas export 
fenntartását. Ez utóbbi megvalósításánál azonban nehéz helyzet állt elő, mivel a szacialista orszá
gok gyógyszeripar-fejlesztő tevékenységük folytán már speciális, nagyhatású szerekkel jelentek 
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meg a nemzetközi piacon, s mivel a tőkés országokban a multinacionális vállalatok érdekében erő
teljes piacvédő intézkedéseket hoztak. 

A Chinoint a többi hazai gyógyszergyártónál is jobban érintette az !970-es évek végén bekövet
kezett beruházási erőforrás-szűkülés. Míg az !960-as évek második felében a vállalat a gyógyszer
ipari beruházások közel 30%-át vallhatta a magáénak, a következő évtizedben már csak 23%-át. 
A részesedés az !980-as évek első felében tovább csökkent, és alig több mint 20% körüli nagyság
rendre esett vissza. A növényvédőszergyártó kapacitás gyors növelése további forrásokatszívott el 
a gyógyszergyártás fejlesztésétőL Ezek miatt a vállalat műszaki és tecltnikai fejlettségi szintje már 
nemcsak a világ nagy gyógyszergyártóinak élvonalától, hanem részben a hazaitól is elmaradt. 
Amíg a tecltnikai eszköztár- egy-két művelet kivételével- fejlettnek volt tekinthető, a műszere
zettség, az automatizáltság foka és az infrasttnkturális háttér rendkívül alacsony színvonalú volt. 
A termékpaletta viszonylagosan elértéktelenedett, az újítói tevékenység stagnált, a hozzáadott 
érték !970-es évek második felétől kezdődően csökkent. 

Felére csökkent a Chinain nyeresége is. A devizarnérleg kedvezőtlen képet mutatott a növényvé
dőszerek magas importszükséglete és a licenckészíttnények nagy devizaigénye miatt. 

A vállalat arra kényszerült, hogy erőit annak érdekében összpontosítsa, hogy ne kerüljön az alap
hiányos vállalatok sorába. A Chinain _Eadósodatt nem volt elegendő pénzeszköz a bérfejlesztésre, (,;s
ennek következtében két év alatt 800 dolgozó hagyta el a vállalatot. Miközben a felszínen minden 
rendben levőnek látszott, hiszen a vállalat az 5 éves terv alatt háromszor nyerte el a Miniszter-
tanács SZOT vándorzászlóját, aközben mélyben a válság jelei mutatkoztak. 

n:en kö~~én:ek között t~rt vissza l_'l8l~n ~ib~~}!.,\ván_l\Chin~inba- az EGIS-ben tett . o , 

hat eves krtero utan- akit aztan, a nyugdrJba vonula Mezey'?/arna helyere kineveztek vezéngaz-61ilfl )f)li3f;j 

gatónak. A Chinain vezetése fő feladatának tekintette a kis mennyiségben is nagy értéket képviselő r 
termékek, a gyógyszerek fejlesztésének előtérbe állítását; egyáltalán a nagy feldolgozottsági fokú 
termékek előnyben részesítését mind a gyógyszerek, mind a növényvédőszerek.esetén. Kimond-
ták, hogy a K+F rendszerben a fejlesztésnek kell adni az elsőséget, mert a magas színvonalú fej-
lesztési munkával viszonylag alacsony színtű kutatás mellett is biztosítható a versenyképesség. 

A kereskedelem területén a gyógyszerspecialitások értékesítése a fejlett tőkés piacokon ugyan
úgy alapvető eleme lett az új stratégiának. A vállalatvezetés olyan szervezet létrehozását tűzte ki 
célul, amely képes a folyamatok tényleges irányítására és koordinálására, a gyors reagálásra és a 
megalapozott tervezésre. 

A nyolcvanas évek "fellazuló" szacialista viszonyai tették lehetővé a vállalati gazdasági munka
közösségek létrejöttét és ebben a vonatkozásban a Chinain úttörő szerepet játszott. Miután a válla
lat bruttó termelési értékének növekedése lelassult és a foglalkoztatottak száma 5256-ról 4263-ra 
csökkent, a negatív hatások ellensúlyozására, egyúttal a jövedelemtermelő képesség és a "belső" 
hatékonyság növelésére új vállalkozási formában, az ún. gazdasági munkaközösségekben (VGMK) 
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indult meg 1982-ben bizonyos termékek előállítása és speciális szolgáltatások végzése, hogy a 
meglévő gyártókapacitásokat minél kedvezőbben használják ki. 1986-ban - fénykorukban - már 
119 gazdasági munkaközösség működött 2271 fővel, azaz majdnem minden második munkavál
laló végzett többletmunkát, hogy többletkeresethez jusson, miközben vállalati termelési célkitűzé
seket valósított meg túlmunkában. 

A vállalat újabb rekonstrukciós programjában a hitelek szerepe jelentős volt, ezek nagy része 
- világbanki hitel volt. Ennek a jelentőségél nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Chinain vezetésének 

sikerült elérnie, hogy a Világbank fennállása óta először gyógyszeripari projektet finanszírozzon 
egy ,,kommunista" országban. 

A forrnázott gyógyszerek fejlesztése volt a cél, amelynek jegyében bővítették a Kíkészítő I-II. 
üzemet, fejlesztették a gyógyszerhatóanyag-gyártást, a kiszerelést, építették fel a Tetrametrin 
üzemet. 

A hitelből finanszírozott beruházások megindításának alapfeltételét a tőkés többletexport válla
lása képezte. Ezt a Fundazol-gyártás bővítésére, a fermentációs gyártásokra, a Gentamycin injek
ciógyártás fejlesztésére, a Prosztaglandin üzem beindítására és a nagytétényi kikészítés-kiszerelés 
fejlesztésére alapozták. 

Azt, hogy a fejlődés milyen lassan bontakozott ki, jól illusztrálja, hogy 1985-1986-ban az Or
szágos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hatóanyagok keveredése miatt többször is leállította a 
Chinoin egyes készítményének terrnelését. Akkoriban a GMP-előírások betartásától még nagyon 
messze állt a gyár. 

A saját alapot terhelő fejleszrések közüla Kutatási Központot 1987 elején adták át, de amíg a 
világ vezető gyógyszergyámi nagyságrendekkel nagyobb árbevételeik átlag 10%-át, addig a vál
lalat legfeljebb 6%-át fordíthatta kutatásokra és fejlesztésekre. 1988-ban fejeződtek be akikészítő 
üzemek korszerűsítései, a "K +F" műszerpark korszerűsítése, a piretroid terrnékcsalád gyártásának 
kapacitásbővítő munkálatai, továbbá a hatóanyaggyártó üzemek korszerűsítése keretében a hidro
génező és a félszintetikus antibiotikum üzem építési munkálatai. Korszerű importgépeket vásárol
tak, felépítették az Ipriflavon gyártó középüzemet, a PF-l jelű hűtőtelepet, és üzembe helyezték a 
Diósgyőr melletti csanyikvölgyi injekciós üzem beruházásait 

Az új termékek szabadabill tisztasága az 1980-as évek második harmadától egyre fontosabbá 
vált, ami nemcsak az eredeti kutatások erősödését és fokozatos térhódítását jelentette, hanem a kö
vető kutatások növekvő igényességél is. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a hazai gyógy
szergyártók között legerősebb kémiai kutatógárdával rendelkező Chinoinban a biológiai kutatási 
háttér fejlesztése az !970-es években elmaradt. 

Az !980-as évek közepére egyre inkább tudatosult a vezetésben az a felismerés, hogy a Chinain 
\ 

terrnékszerkezetében magas az elöregedett termékek aránya. A gyógyszer terrnékcsoportban folyó 
kutatási és fejlesztési tevékenység nem tudott számottevő új terrnékeket felmutatni. A prosztanoidok 
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és a ciklodextrinek kutatása még csak a jövő reményével kecsegtetett, a sikerterméknek számító 
Jumex csak a kezdeti lépésekuél tartott. 

A vállalati fejlődés lelassulását mi semjelzi jobban, mint az, hogy amíg a termelési érték !970 és 
1980 között átlagosan évi !9,5%-kal növekedett, addig az !980 és 1988 közötti években ennek 
még a felét sem érte el (9,7%). !983 és 1987 közölt a növekedés különösen lelassult, sőt 1987-ben 

abszolút értékben is csökkenés áiJt be az előző évhez képest. Az !980-as évek második felében a 
vállalati tevékenység egészét a belső és külső termelési kapcsolatok is befolyásolták. Belső 

kooperáció a két gyáregység- Újpest és Nagytétény- között alakult ki. A törzsgyárban elsősorban 
alapanyaggyártás és gyógyszer-kikészítés folyt, a Nagytétényi Gyáregységben döntően 

növényvédőszer-gyártás és gyógyszerkiszerelés. A belföldi termelési kapcsolatok felölelték a 
kereskedelmi, a termelési együtunűködés, valamint a vállalati termelőkapacitások szűk kereszt
metszeteit feloldani hivatott bérrnunka jeiJegú együttműködések körét. Nemzetközi síkon a 
szocialista országok KGST-beli gyártásszakosítási, majd az 1980-as évek elejétől a különféle tőkés 
nagyvállalatokkal kötött műszaki-tudományos együttműködések reprezentálták a Chinoin külföldi 
kapcsolatait. 

A magyar gyógyszergyárak !981-ben a külkereskedelmi marropólium részleges ~ldásával jo
got kaptak arra, hogy a műszaki-tudományos együttműködést önállóan- kereskeík\lml ~alíifat be
vonása nélkül végezzék.Ezzel a lehetőséggel élve kezdte meg az együttműködést a vállalat vezető
sége aJumex U.S.A.-ban történő törzskönyveztetése érdekében az S.C. Johnson céggel. A hatvanas 
években kezdték el Ecsery Zoltán és munkatársai dr. Knoll József professzorral együtunűködve a 
Jumex kifejlesztését, me! y hazánkban !980-ban került forgalomba Parkinson kór ellen. 

A Chinain korábbi próbálkozásai a világ vezető cégeivel eredménytelenek voltak a Jumex vo
natkozásában. Ezért született meg az a döntés, hogy olyan multinacionális, tőkeerős partnert kell 
keresni, amely nem rendelkezik gyógyszeripari hagyományokkal. Ily módon került előtérbe az S. 
C. Johnson világszerte ismert háztartásvegyipari vállalat. Az S.C. lohsonnal a Chinain 
képviseletében Bihari István, Kováts Ferenc, Mihályi György tárgyalt, és az 1983-ban aláírt 
megillapadás létrejöttéhez nagy mértékben hozzájárult Szűts Tamás. Ezzel kezdetét vehette az 
amerikai törzskönyvezterésre irányuló akció. Az 1980-as években a terrnék számos nyugat-európai 
országban került forgalomba, mint a Parkinson-kór gyógyszeres terápiájában alkalmazott adjuváns 
(kiegészítő) gyógyszer. 1984-ben a Chinain hozzájárult ahhoz, hogy az S.C. Johnsonnal kötött 
szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket az újonnan létrehozott Sommerset 
Pharrnaceuticals cégre ruházzák át. Ennek keretében indultak be az USA.-ban a törzskönyveztetés
hez szükséges klinikai és toxikológiai vizsgálatok. Ugyanakkor Langston professzor vezetésével 
multicentrikus vizsgálatok indultak a Jumex hatékonyságának ellenőrzésére. A vizsgálat ered
ményeinek bejelentése az USA.-ban óriási publicitást kapott. A Langston által irányított vizsgá
latok eredményeként ugyanis megállapították, hogy a Jumex a Parkinson-kór korai fázisában is al-
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kalmazható, mint monoterápiás szer, amely jelentősen lassítja a betegség tüneteinek előrehala
dását. A törzskönyvezés és a forgalombahozatal1989 őszén történt meg. Ezzel a Chinoin történe
tének egyik legnagyobb sikerét érte el. A második világháború befejeződése óta a Jumex volt az el
ső kelet-európai gyógyszer, amelyet az USA-ban forgalmaztak Emellett igenjelentős volt a Jumex · 
értékesítéséből származó üzleti eredmény is, és ebből a szempontból a termék a 90-es évek 
közepén is a Chinoin vezető gyógyszereinek sorába tartozik. 

Bihari István visszaemlékezéseszerint 1986-ban felmerúlt annak a lehetősége, hogy a Chinoin 
visszavásáralja a Sommersettől a Jumex amerikai forgalmazásának jogát, de az ehhez szükséges 
30 millió dollárt képtelenség volt megszerezni az akkori rövid távra tervező, bürokratikus állami 
intézményrendszertőL 

A dollár-elszámolású, konvertibilis piacokon a Cltinoin komoly erőfeszítéseket tett az exportér
tékesítés növelésére annak ellenére, hogy a világgazdaságban erősödő recessziós hullám igen sil
lyosan érintette. A válságba jutott harmadik világbeli országok egész sora vált fizetésképtelenné. A 
piacveszteségeket azáltal sikerült ellensúlyozni, hogy a vállalat és exportáló partnerei, többek kö
zött a Medimpex és a Chemolimpex a kiesett forgalmal a jól fizető országok felé terelte át. A No
Spa és a Jumex jelentős forgalombővítése után !987-től az ipriflavone is feliratkozott a Japánban 
sikerrel eladható készitmények közé. Az ipriflavone egy csontritkulás elleni gyógyszer ható
anyaga, melyet Feuer László és a BME Szerves Kémiai Tanszék munkatársai fejlesztettek ki, és 
licencszerződés alapján a japán Takeda cég törzskönyveztette 1989-ben, 19 évvel a szabadalom 
megszületése után. 

A konvértibilis elszámolásó exportnak közel a felét adták a gyógyszer és növényvédőszer ható
anyagok és intermedierek. A piaci nehézségek ellenére az értékesítés szintjét sikerült megtartani, 
de a kiszerel! gyógyszerek aránya igen alacsony maradt, 1988-ban éppen csak elérte az 5%-ot. 
Egyes készítményekből a világtermelés jelentékeny hányadát a Chinoin adta (pl. Gentamycin, 
Nystatin, Furazolidin, Nalidixsav). Az exportlehetőségeket azonban egyre inkább korlátozta, hogy 

a vállalat piacain egyre több fejlődő országbeli konkurrens cég lépett szíme. 
Az export mellett továbbra is meghatározó feladat volt a hazai gyógyszerellátás folyamatos 

biztosítása, s a vállalat a hazai gyógyszerértékesítés egyik legnagyobb szállítója maradt. Termelé
sének átlagosan kb. 30%-a került a hazai gyógyszerpiacra. 

A növényvédőszerekből belföldön zömmel késztermékeket értékesítettek, de hazai iparválla
latokunk is szállítottak különféle hatóanyagot, főleg olyan termékeket, amelyekuél a saját formázó 
kapacitás kicsiny volt. A forrnázott növényvédőszerekből nagy mennyiség került exportér
tékesítésre a rubel-elszámolásó piacokon (Fundazol 50 WP, Rovikutt 25 EC). A vásárlásokból az 
1980-as évek második felében a Szavjetunióra a forgalom 80-85%-a esett. A növényvédőszerek 
hatóanyagainak tőkés piaci értékesítése az élesedő verseny ellenére is az 1980-as évek derekáig 

folyamatosan növekedett. 

A nyolcvanas évek rekonstrukciós munkálatait 
fmanszirozó három és fél milliárd forintos hitel
csomag nem változtatta meg alapvetően a 
Chinoin profilját. De a gyógyszerforrnázás és a 
kémiai gyártás korszerűsödött (16. kép), a gyár 
külső képe vonzóbbá vált, méghozzá pontosan 
akkor, amikor felmerül! a gyár menedzsmentjé
ben az a terv, hogy a vállalat hosszútávú fejlődé

sét szolgáló újabb, jelentősebb tőkebevonásra a 
privatizáció révén tegyen szert. Az a felismerés 
mozgatta Bihari Istvánt, illetve a privatizáció! 
különösen támogató, nyugati kereskedelmi ta
pasztalatokkal rendelkező Kádár Lászlót, hogy a 
világpiacon csak egy erős marketinggel és farmakológiai kapacitással rendelkező vállalatnak van 
esélye a talpon maradásra. Ehhez a tó1ceinjekció mellett még azokra a fejlett teclmológiákra is 
szükség van, amelyek a KGST zárt piaci rendszerében nem vagy csak részlegesen fejlődhettek ki. 
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l. KüLFÖLDI TŐKEBEVONÁS - KÉT LÉPÉSBEN 

A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény hatály ba lépését követően Jehetővé vált Ma
gyarországon is, hogy az eddig állami vállalati fonnában működő gazdasági szervek társasági for
mát vegyenek fel. A Chinoin olyan állami vállalat volt, amely az !948. évi állarnosítást követően is 
többször tartott közgyűlést, tehát fonnálisan részvénytársasági jelJegét nem veszítette el. 1989 előtt 
ennek nem volt különösebb jelentősége. 

A Chinain vezetősége 1989 őszén kezdeményezte az állami vállalati státusz megszüntetését. 
A végleges megállapodásra !989 decemberében került sor. A Pénzügyminisztérium, az Ipari Mi
nisztérium és a Chinain közötti megállapodás értelmében a vállalat alaptőkéjét 3 millárd forintban 
állapították meg (300 OOO db. 10 OOO forint névértékű részvény). A megállapodás szerint a Chinoin 
többségi tulajdonának privatizálását két éven belül végre kellett hajtani. A megállapodást követően 
még 1989. decemberében a vállalati tanács feloszlatta magát és ezzel, valarnint - egyelőre 100%
ig állami tulajdonban maradó -részvények kibocsájtásával egyérteltnűvé vált a vállalat társasági 

státusza. 
A Chinain igazgatósága felhatalmazta Kádár Lászlót és Mihályi Györgyöt, hogy azonnal kezd

jék meg a privatizáció előkészítésére irányuló tevékenységet. Privatizációs tanácsadónak több be
fektetési banktól kapott ajánlat értékelése alapján a legkedvezőbb feltételeket biztosító Bear 
Stearns and Co. Inc. amerikai céget választották. Az Állami Vagyonügynökség létrehozásakor 
(1990. március) a Chinain már jelentős lépéseket tett a privatizáció érdekében. Az Á VÜ vezetőit az 
ügy állásáról tájékoztatták, és a továbbiakban folyamatos kapcsolat jött létre az Á VÜ és a Chinoin 
igazgatósága között. A közösen elfogadott alapelv az volt, hogy első lépésben a Chinoin részvé
nyek 30-40%-a kerüljön multinacionális szakmai befektető tulajdonába és a privatizáció tőke
emelésseJ összekapcsolva jöjjön létre. 

Az alaptőke megemelését megelőző időszakban már egyértelművé vált, hogy a hagyományos 
gazdasági eszközökkel nem oldhatók meg a problémák. A hazai környezet bizonytalanságai, a 
gyakorijogszabályi változások, az exportpiacok beszűkülése új megoldások keresésére ösztönözte 
a vállalat akkori vezetését. A ptivatizációs stratégia vezérelve volt, hogy a külföldi tulajdonos egy 
gyógyszergyáttó vállalat legyen, amelynek' rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, amelyek ki
egészítik a Chinoi~ saját erőforrásait. Olyan befektetőre volt szükség, am~] y a gyógy;zergyártás 
területén nagy tapasztalatokkal rendelkezik, jól kiépített piaci hálózata van, igényt tart a kutatási 
tevékenységre, nagyrészt meg kívánja tartani a vállalat hagyományos tevékenységi körét és minél 
kevesebb létszámleépítés! kíván végrehajtani. 

A preferenciák közé tartozott, hogy a vállalat lehetőleg európai legyen. Ennek indoka kettős volt. 
Egyfelől a jobb együttműködés elősegítése érdekében fontosnak tartották a kulturális közelséget, a 
tengerentúlinál kevésbé ,,ráruenős" stílust, másfelől pedig távlati kereskedehni okokból (egységes 
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európai piac) is lényegesnek tekintették ezt. Egy év alatt !20 cég jelentkezett a világ különböző 
részeirőL A mindenre kiterjedő, alapos tárgyalások után négybefektetni szándékczóra sziíki!lt a kör. 

Egy német, egy brit, egy francia és egy amerikai cégre. 
Az Állami Vagyonügynökség végül is francia Sanofi mellett döntött. 
Az akkor még a francia állam tulajdonában lévő Elf Aquitaine kőolajkitermelő és feldolgozó 

vállalatcsoporthoz tartozó Sanofi bemházása egy közép-európai volt szacialista országban - önmagán 
tiílmutató gazdaságpolitikai tett volt. Azt jelezte, hogy Franciaország szerepet kíván játszani a kelet
közép-európai térség fejlesztésében, méghozzá nemcsak a hagyományosan franciabarát országokban. 

Az !991. február 22-én a Sanofi, az Á VÜ és a Chinain által aláírt megállapodás alapján 100 OOO 
db új részvény kibocsájtásával a Chinain alaptőkéje 4 milliárd forintra emelkedett. A Sanofi által 
megvásárolt összesen 160 OOO db részvényből az újonnan kibocsájtott 100 OOO db részvény 
ellenértéke Á VÜ-höz, 60 OOO db részvény ellenértéke pedig a Chinainhoz folyt be. A Chinain
Sanofi ügylelet tehát valóban a tőkeemeléses privatizáció "klasszikus" modelljének tekinthetjük a 
magyar privatizáció történetében. Arról is döntöttek, hogy amennyiben az előreláthatónál jobb 

teljesítményt nyújt a vállalat, a Sanofi "bonus"-t fizet. 
A San o fi 40%-os részesedéséért a Chinain Rt.

nek 48, az Állami Vagyonügynökségnek 27 millió 
dollárt fizetett, és elővásárlási jogot kapott arrra, 
hogy 1994-ben a vállalat részvényeinek további 
ll %-át megvásárolhassa, s így többségi tulajdo
nossá váljon (17. kép). 

A privatizáció kezdő lépésénél az Állami Va
gyonügynökség a részvénytöbbséget megtartotta. 
Az ok az volt, hogy tapasztalatokat lehessen szerez
ni arról, hogy a külföldi befektető mennyire felel 
meg az elvárásoknak A Sanofirrak ugyanakkor jo
gában állt bizalmi emberét a vezérigazgató-helyet

tesi posztra delegálni. A sors szeszélye folytán egy olyan magyar sztirmazású Sanofi menedzser került a 
Chinain vezetésébe György Mik!ós személyében, aki marketinges pályafutásának kezdetén annál az 
osztrák Sanabo-nál is megfordult, amely a második világháború előtt a Chinain leányvállalata voit. 

A Chinain Rt. !991. március 18-án megtartott közgyűlésén 5 fős igazgatáságat választottak. 
A francia fél 2, a magyar 3 főt delegált a testületbe. Jean-Franvois Dehecq, a Sanofi elnök-vezér
igazgatója és György Miklós, a vezérigazgató új helyettese, illetve Bihari István, Kádár László és 
dr. Virág Sándor lettek a tagok. Bihari István vezérigazgató lett az Igazgatóság elnöke. 

Az igazgatóság mellett létrehozták az Igazgatóság felé javaslattevő hatáskörrel és az Igazgatóság 
döntéseit végrehajtó szerepkörrel a Stratégiai és Végrehajtó Bizottságat is. A Stratégiai és Végre-
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hajtó Bizottság alárendeltségében, döntéselőkészítő feladatokkal hívták életre az ipari, a kutatási és 
fejlesztési, a pénzügyi, a marketing, a licenc és a tudományos bizottságokat. 

Az állami kontroll mellett szólt az is, hogy a Chinoin, hasonlóan más magyar nagyvállalatokhoz, 
tiílzottan nagy létszámot foglalkoztatott és el akarták kerülni a drasztikus elbocsátásokat A túlfog
lalkoztatás ismert oka, hogy a vállalatok bizonyos kiegészítő-szaigáitató tevékenységeket, pl. kar
bantartás, a vállalaton belül oldottak meg áhelyett, hogy külső partnerekkel szerződtek volna. 
(A Chinainnál l 990 végén kb. 600 ember dolgozott a karbantartásban a vállalat több mint 4.000 dol
gozójaközül.) Ez a fajta biztonságra törekvő vállalati magatartás- megkisércini minden tevékeny
séget vállalaton belül integráini - általános volt Magyarországon. 

A Chinain vezetői az átmeneti periódust igyekeztek elsimítani, mentessé tenni a munkaügyi 
konfliktusoktól, ezért törekedtek az elbocsátások minimalizálására, bár azt teljesen elkerülni nem 
tudták. Az elbocsátásokat részben korkedvezményes nyugdíjaztatás útján oldották meg, fokozato
san elosztva azt a privatizációt követő évekre. 

A Sanofival való szövetség pozitív hatást gyakorolt a Chinain jövedelmezőségére, mivel a kész
pénzbeáranalás, illetve a Sanofi előleg segítségével a vállalat vissza tudta fizetrú adósságait, s ezáltal pS§;-'(, 

megszabadult a nyomasztó kamatterhektőL A killföldi részesedés ráadásul adókedvezménnyel is járt. . ' 
A profitnövekedés jelentőségél növeli az a tény, hogy az a szavjet piac összeomlása ellenére 

következett be. A privatizáció révén a vállalatnak nemcsak hatékonysága növekedett, hanem 
megindulhatott olyan területek racionális fejlesztése is, mint a belföldi marketing, áhol például 
negyven évi szünet után újra létrehozták az orvoslátogatói hálózato!, de a kutatás-fejlesztés, a 
környezetvédelem, az infmmáció- és gyártástechnológia vonatkozásában is (új gyártási eljárások, 
gyártástervezés és analízis, piactervezés, folyamatellenőrzés stb.). 

- Sanofi· Winthrop többségi tulajdonrész a Chinoinban 

A magyar gazdaság több szempontból is vonzotta, illetve vonzzamind a mai napig a külföldi tőkét. 
Először azért, mert a szocializmus idején bevezetett gazdasági reformok következtében, a térség
ben hosszú ideig egyedülálló módon, olyan piackanform intézményrendszer és üzleti szellem iránt 
fogékony vezetői garnitiíra alakult ki, amely bizalomgerjesztő a külföldi befektetők számára. Má
sodszor azért, mert Magyarország "hídfőállás"-ként szalgálhatott volna a többi kelet-európai or
szág felé (azért a feltételes mód, mert a KGST és a Szavjetunió összeomlása után ennek a szerep
nek a jelentősége csökkent). Harmadszor a szakmailag jól felkészült és ugyanákkor viszonylag 
olcsó munkaerő nagy vonzerőt jelent a beruházók számára. 

A Sanofi elnök-vezérigazgatója, Jean-Franqois Dehecq, még 1988-ban Mitterand francia elnök 
gazdasági delegációjának egyik részvevőjeként fedezte fel magánák a Chinoin-t. A minisztériumi 
fogadás után, Bihari István meghívására kilátogatott az újpesti gyáregységhez és imponálónák találta 
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mind a vállalatot, mind annak perspektivikus lehetőségeit. Ez a kellemes benyomásokat hagyó emlék, 
no meg a szívélyes jó viszony Bihari Istvánnal ösztönözte a Sanoli elsőszámú vezetőjét, hogy a cégén 
belüli ellenállás ellenére pályázatot nyújtson be a privatizációs versenytárgyalásra. A látszat ellenére 
mégsem a szubjektív elem, a rokonszenv volt a meghatározó. Az események logikája vezetett a ma
gyarországi terjeszkedés melleti döntéshez. Az !973-ban alapított Sanoli az !980-as évek végére olyan 
fejlődési fokol ért el, amelynél a továbbfejlődés feltétele a globális gyógyszeripari jelleg kiépítése volt. 

A Chinain erőforrásai, kémiai irányultsága jól ki
egészítette a biológia-, biotechnológia-centrikus 
Sanofi-t. Emellett annak érdekében, hogy a Sanoli 
elérhesse azt az optimális nagyságot, amelynek 
révén biztosítani lehet a világpiaci versenyben való 
sikeres részvételt; újabb és újabb piacokra kívánt 
belépni. Ezek sorában legelől állt az amerikai piac. 
Az akkor még a Kodak csoporthoz tartozó Sterling 
Winthrop-al kialakított stratégiai szövetség 
létrejöttét, a kutatási potenciál egyesítése mellett, 
ez a törekvés is motiválta. Az ily módon létrehozott 
Sanoli Winthrop közös vállaton belül mind a két 
fél megőrizte sajátosságait, csak a kutatás és a piaci 
forgahnazás területén hangolták össze stratégiá
jukat. Hasonlóképpen a Chinainnal való együttmű
ködés egyik fontos célja az volt, hogy a Sanoli - a 
Chinain segítségével - még közelebb kerülhessen 
Közép-, és Kelet-Európa piacaihoz. 

Az !993 tavaszán megtartott közgyúlésen az 
akkor még többségi tulajdonos, az Á V. Rt. pél
dátlanul magas: 57%-os osztalék kifizetésére tett 

1 
javaslatot, ami egyet jelentett a teljes nyereség 

'~''4l'~1~ids~;ásáva~;~~; ahogy az akkori sajtó fogalmazott, a nyereség "kiszivattyúzásával". A döntést 
követően, tiltakozásképpen, lemondott az elnöki tisztéről Bihari István. 

Az állami vagyonkezelőnek a részvénytársasággal folytatott tárgyalásai után, egy évvel az előre ki
tűzött időpont előtt, !993. július !5-én megegyezés született arról, hogy a Sanofi-Winthrop Holding 
(SWH) újabb ll %-át szerzi meg a Chinain Rt. részvényeinek. Ezzel a megállapodással a részvények 
51 %-a az SWH tulajdonába került, 41,5% az ÁV Rt-é maradt, núg a többi dolgozói részvény lett. 

A szerződés aláírásának tényéről az új vezérigazgató, György Miklós tájékoztatta vállalati gyű
lésen a budapesti munkavállalókat és úgy értékelte a Sanofi többségi tulajdonossá válását, hogy a 
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tulajdonviszonyok körüli bizonytalanságok megszüntével "nyugodtabb, professzionálisabb 
légkörben dolgozhat" tovább a vállalat ( 18. kép). Ami annyit jelentett, hogy véget ér az az átmeneti 
állapot, amelyben a vállalatot érintő kérdésekben nem az finanszírozott, aki döntött és fordítva, 
nem az döntött, aki finanszírozott. 

2.ASANOFI 

A Chinain Rt. működésének áttekintése nem lehet teljes a többségi tulajdonos Sanoli története nélkül. 
A Sanofi Franciaország legnagyobb vállalatának a kőolajkiterrnelő és feldolgozó Elf Aquilaine
nek leányvállalata. Létét az !973-as olajválságnak köszönheti, akkor döntöttek úgy az Elf vezetői, 
hogy a "több lábon állás" elvéből kiindulva más ipari szektarakban is létrehoznak érdekeltségeket, 
amelyek egyszer, egy hasonló válságos időszakban képesek lesznek az anyavállalat támogatására. 

Egyfelőllétrehoztak egy vegyipari leányvállalatot Elf Atochem néven, másfelől egy a szélesen 
értelmezett egészségügyben tevékenykedő vállalatot: a Sanofi-t. Az eredetileg tíz főt számláló vál
lalkozás élén René Sautier állt, akinek munkatársai közölt már ekkor ott volt található Jean
Franl'ois Dehecq. Az Aquitaine Egészségügyi és Higiéniai Befektetési Csoport nevű vállalkozás 
megalapozásához az E If Aquitaine Állami Kőolajipari V állalat 500 millió frankkal jánult hozzá. 
A nem túl szerencsés, bonyolult cégnevet hamarosan a minden nyelven könnyebben kiejthető 
Sanoli váltotta fel. René Sautier visszaemlékezése szerint "poharazgatás közben született a Sanofi 
név, amelynek nőies hangzása és az egészségre utaló szótöve jól tükrözte céljainkat." 

A Sanoli három területen folytatott felvásárlási politikát: a gyógyszeriparban, a bio-iparban 
(élelmiszer, illetve élelmiszeradalék iparban) és a kozmetikai iparban. Az utóbbinál maradva olyan 
híres márkák kerültek a tulajdonába az idők folyamán, mint az Yves Rocher, Rogel & Gallet, Van 
Cleef & Arpels, az Yves Saint Laureni és részben aNina Ricci. 

Ami a gyógysZCiipari ágazatot illeti, itt kezdetben francia és belga kis- és középvállalatokat 
vásárolt fel a Sanoli (Labaz, Parcor, Clin-Midy, Choay), majd érdekeltséget szerzett a marokkói 
Sopharrna, a mexikói Bigaux, a németországi Plantorgan és a törökországi Do gu na, gyárakban. 

ALabaz csoport révén bittokába került két eredeti terrnékuek: a Cordarone (antiarritmiás) és a 
Dépákine (epilepszia elleni) gyógyszernek. 

!976-ban a Pasteur Intézettel közösen megszerezte a Sanofi a Pasteur Production, a Pasteur Inté
zet Ipari részlege részvényeinek egy részét, amelynek révén Sanoli Diagnostics Pasteur vállalat ke
retein belül kezdetét veheile egy nagyszabású diagnosztikai műszergyártó program kidolgozása és 
megvalósítása. Mára a világ egyik legjobb, leggyorsabb diagnosztikai automatáit állítja elő ez az 
ágazat. Előreugorva az időrendben, 1990-ben az amerikai Genetic Systems nevű vállalat megvá
sárlásával az AIDS-tesztek piacán a második helyre került a Sanofi. 
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A Ticlid gyógyszer !978 elejénjelent meg a francia piacon, és alapvetőerr meghatározta a Sanofi 
jövőjét. Ennek köszönhetőerr a véralvadással kapcsolatos kutatások a vállalat kutatási tevékenysé
gének egyik jelentős területévé váltak. 

1980-ban a Sanofi holding részvénytársasággá alakult és részvényeit bevezették a párizsi tőzs
dére. Érdemes megemlíteni, hogy ingyen részvényeket osztottak ki minden munkavállalónak. Az 
év végére a vállalat már több mint 15 OOO főt foglalkoztatott, árbevétele elérte az 5,2 milliárd 
franko!, alaptőkéje 5,7 milliárd frankra növekedett, miközben a szervezete is jelentősen átalakult: 
létrehozták a franciaországi Gyógyszergyártási Igazgatósága!. 

A Sanofi a Bio-ágazat eladásáig a világ legnagyobb zselatingyártója volt, állandó vevői közölt 
olyan fotóipari mamutcégek is megtalálhatóak voltak, mint a Kodak. 

Az !986. évi Galenus-díjat Jean Choay, Maurice Petitou és Jean Claude Lormean kapta meg a he
parinnal kapcsolatos kutatásaikért. A kutatások eredményeképpen kikísérletezett Fraxiparine piaci 
sikert ért eL !987-ben a Galenus-díjat ismét a Sarrafinál foglalkoztatott kutatók, Edouard Panak, 
Jean Bianchard és Jean-Claude Arcarr kapták a Ticlapidin kifejlesztésében végzett munkájukért. 

!988-ban nyugdíjba vonult a vállalat alapítója, René Sautier. Az elnök-vezérigazgató székben 
Jean-Fran10ois Dehecq követte. A gyógyszergyáttás fokozódó nemzetközi versenyében a Sanofi ve
zető szerepet vívott ki, különösen a Irambózisok kezelésében. Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógy
szerellenőrző Hivatal (FDA) !989-ben engedélyezte a Ticlid Egyesült Államok-beli törzsköny
vezését. Nagyszabású szerződés lépett hatály ba egy közös vállalat létrehozásáról a japán Daiichi 
céggel a trombózisos-embóliás megbetegedések kezelésével kapcsolatosan. Új kutatóközpontot 
adták át Gentillyben és ennek következtében egy helyre kerültek a korábban Párizsban és 
Montrouge-ban dolgozó kutatók. 

Mint arra a korábbiakban is utaltunk, a Sanofi világméretű céggé válásában fontos állomás volt 
a kilencvenes évek elején a kapcsolatfelvétel mind a Chinoinnal, mind az amerikai Sterling
Winthrop vállalattaL A Chinainban !993-ban megszerzett 51 %-os tulajdoni arányt a Sanofi !995. 
december 27-én 76%-ra emelte, ezzel is kifejezésre juttatva a magyar vállalat eredményeivel való 
elégedettségét. 

Amikor !994-ben a profiltisztítást végző Kodak eladásra kínálta a Sterling Winthrop etikus ké
szítményeket gyáttó ágazatát a Sanofi élt elővásárlási jogával. Az időközben privatizált és nagy
szabású beruházásai miatt kissé eladósodott Elf Aquitaine nem mutatott hajlandóságot az akvi
zició, a vállalatrész-megvásárlás pénzügyi támogatására, ezért kényszerült a Sanofi Bio-iparának 
értékesítésére. Az ebből befolyt összeg fedezte azt az ügyletet, amelynek révén a Sanofi immár 
szilárdan megvetbette a lábát a világ gyógyszerpiacainak legjelentősebb piacán; az amerikain. 

A kilencvenes évek közepére, végére értek be a 30 OOO alkalmazottat foglalkoztató és évi l O mil
liárd dollár forgaimat bonyolító Sanofi kutatásának gyümölcsei. Nemzetközi mércével mérve is ki
magaslóan nagyszámú molekula: húsz hatóanyag klinikai vizsgálata zajlik jelenleg a világ külön-
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böző pontj ain. Három molekula kifejlesztése (Skelid, Irbesartan, Plavix) már a gyógyszerré válás, 
a regisztráció fázisához érkezett. 

A Sanofi egyik jelszava: "Fai re mieux autrement", vagyis "Másképpen és jobban csinálni, mint 
a többiek"- és valóban, a Jean-Fran10ois Dehecq által egyéni stilusban vezetett vállalat (az Elf pri
vatizálása előtt) sokmindenben eltért az átlagos francia állami tulajdonban lévő cégektőL Külön
bözött tőlük - a gyorsan fejlődő családi vállalatokra emlékeztető - vállalkozó szellemével, nyi
tottságával és rugalmasságávaL Megőrzendő értékként kezelte a különböző tevékenységi te
rületeit, illetve ezek komplex egymásra hatását. Súlyt fektetett a márkák önálló fejlődésének bizto
sítására, valamint a körültekintően előkészített nemzetközi terjeszkedésre. Egyszóval arra, hogy a 

lendületes kezdés után e lendület semmit ne veszítsen erejébőL 
A Sanofrra jellemző családias légkör kialakulását több tényező segítette elő, többek közölt a jól 

összeszokott vezetői gárda, a sikeres tudományos műhelyek létrejötte és utóbb a kommunikációs 
szervezet kiépítése. A vállalati kommunikáció jelentősége olyan mértékben nőtt, amilyen mérték
ben a Sanofi világcéggé vált. Amellett, hogy a tőzsdei jelenlét kötelezővé tette az információ
szolgáltatás!, az információpiac robbanásszerű felfutása rrúatt minden nagyvállalatnak, így a 
Sanofirrak is elsőrendű érdekévé vált, hogy a befektetői, illetve fogyasztói közvélemény körében 
bizalomerősítő, kedvező kép alakuljon ki róla. Másfelől a vállalati belső kommunikáció egyike 
azoknak a összekötő kapcsokuak, amelyek az arnúgy meglehetősen decentralizált vállalati szerve
zetet; arrnak felső és alsó régióit közelebb hozzák egymáshoz. Arrúndkét irányban érvényesülő in
formációáramlás; a kommunikáció teremtheti meg a kölcsönös tiszteletnek és bizalomnak azt a 
légkörét, amely a különböző vállalati egységek és szintek együttműködését hatékonnyá teszik. 
A Sanofi vállalatikultúrája olyan etikai értékeket hordoz magában, amelyek felerősítik az összetar
tozás és tolerancia pozitív érzéseit. Mindenekelőtt a "többnemzetiségű jelleg" meghirdetésével, 
arninek lényegél Jean-Fran10ois Dehecq a következőképpen foglalta össze: "A dolgozóknak első
sorban arra kell büszkének lemúük, hogy egy adott nemzethez tartoznak és nem pedig arra, hogy 
egy olyan vállalatiJOz tartoznak, amelyik úgy döntött egy adott pillanatban, hogy lehorgonyoz az 
illető országban. A multinacionális kultúra több kultúrának egy közös nevezőre való lecsök
kentését jelenti, a többnemzetiségű kultúra ezzel szemben a kölönböző kultúrák egymást gazdagító 
összességét jelenti ... Ú gy vélem, hogy a Sanofi képes a másságok, a különbözőségek tiszteletben 
tartásával fejlődni. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ez lehetséges. Lehetséges, mert 

elkerülhetetlen." 
A Sanofi vállalati kultúrájának emberközeli karakterél erősíti a szociális érzékenységre valló 

vállalatpolitika mellett, a humánitárius, gyermekbarát akciók sorozata. Mintha az !968-as diák
mozgalmak progresszív eszméinek jegyében fogantak volna azok a karnpányok, amelyek hol két 
millió harmadik világbeli gyerek megmentését szolgálják, hol az Orvosok Határok Nélkül moz
galmát, hol a mozgáskorlátozottak ügyét karolják fel, vagy éppen a társadalom perifériáján élő haj-
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léktalanok, AIDS-esek támogatását tüzik ki célul. De elsők között folytatott felvilágosító kam
pányt a Sanofi a túlzott napozás okozta veszélyekkel kapcsolatban és hívta fel a figyelmet a család
jukban súlyosan bántalmazott gyerekek problémájára. 

Ami a vállalat belső életét illeti; itt mindig is nagy fontosságot tulajdonítottak a szakszervezetek
kel kialakított rendszeres párbeszédnek, a munkahelyüket elveszták új pályára állítására és támo
gatására. A Chinainban is jól ismertek a sanafi-s vállalatoknál dolgozók gyerekeit érintő nyári gye
rekcsere prograrnak és a Sanafi-világ Gyermekei Alapítvány egészségügyi, illetve szociális se

gélyezési rendszere. 

3. FOLYAMATOSSÁG ÉS ÁTALAKULÁS A HATÉKONY SZERVEZET KIÉPÍTÉSE 

A Chinain 1991. május elsején új, megreformált szervezettel folytatta működését. A korszerű mű
ködtetésnek, ill. átalakításnak megfelelőerr az addigi !4 igazgatáságat 6 igazgatósággá vonták 
össze, és humánpolitikai kérdésekkel foglalkozó szociális és személyzeti divíziót létesítettek. 
Megszűnt a főosztályvezetői beosztás. Helyette az adott területeken osztályok jöttek létre. A több 
mint 200 vezetői beosztásból l 40 maradt. Megszünt a gyáregységi rendszer is. Az egyes szakterü
letek, egységek irányítása-a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül- a tevékenységnek megfelelő 
funkcionális irányítási szervezethez került. A vezérigazgatóval és helyettesével együtt kilenc fő lett 
a felső vezetők száma a korábbi 14-el szemben. A helyenként túlcentralizált, helyenként túlzot
tan decentralizált döntési rendszer helyett olyan szervezet jött létre, amely egyszerűbbé tette 
a felelősség megállapítását. Lehetővé vált a hatásköri átfedések megszüntetése. Az új irányítási 
rendszerrel áttekinthetőbb, jobb működést, és felelősebb gazdálkodást lehetővé tevő strnktúra 

alakult ki. 
Az egyik legszélesebb feladatkörű szervezeti egység a Termelési és Műszaki Fejlesztési Igazgató

ság lett. A szervezeti átalakitás a korábbi területi elhatárolódást megszüntette, hiszen az új egység
hez került a gyógyszer-, és hatóanyaggyártás. Egységes karbantartó, termelésirányító és anyaggaz

dálkodó szervezet jött létre. 
A műszaki fejlesztés területén önálló főmérnökséghez tattozott a beruházás. Ezzel a műszaki fej

lesztés technológia- és műveletcentrikussá vált. Jelentőségét csak kiemelte a technológiai iroda lét
rejötte, amely a technológiák karbantartását és adminisztratív rendüket biztosította. A techológiák 
fejlesztését a főmérnökség laboratóriumai és kísérleti üzeme látták el. 

Kialakult az egységes minőségbiztosítási szervezet a minőségbiztosítási, illetve a termelési és a 
műszaki fejlesztési igazgató közös alárendeltségében. 

A Chinain Rt. Stratégiai és Végrehajtó Bizottsága 1991. július 10-i ülésén-július elsejei 
hatállyal -lényegi, a munkavállalókat érintő döntéseket hozott meg. A vállalatnál a legalacsonyabb 
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havi bér 10 OOO Ft, az egyetemi diplomával rendelkezők minimális illetménye 20 OOO Ft/hó lett. 
A bérrendezés eredményeképpen !991. július l-jétől a Chinain Rt-nél el kellett érni a 25 OOO forin
tos havi bruttó kereseti szintet. Ez egyébként azt jelentette, hogy az előző évi átlaghoz viszonyítva 
66%-kal nő az átlagkeresetek szintje. Fontos döntés volt még, hogy július végéig valamennyi, a 
vállalatnál működő gazdasági munkaközösséget meg kellett szüntetni. Az így felszabaduló pénz
eszközöket illetrnényemelésre csoportosították át. Megszünt a nyelvpótlék, a nyelvtudást ezentúl 
az alapfizetésben méltányolták. 

A termelésben a külső munkahelyek foglalkoztatásának megszüntetését határozták el. A továb
biakban csak kivételesen a vezérigazgató vagy helyettese engedélyével vehettek igénybe ilyen 
szolgáltatásokat. A jövőben, a határozat szerint, arra törekedtek, hogy megszünjön a killső vál
lalkozások foglalkoztatása, kivéve a Chinain alkalmazottak részvételével alapított karbantattó lót
ket és egyes speciális szaigáitató tevékenységeket. 

A meghozott döntések az elmúlt húsz év legjelentősebb, a béreket és jövedelmeket érintő lépés
sorozata volt a Chinoinban. A vezetés a megemelt bérek ellentételezéseként valamennyi munka
vállalótól fegyelmezett, szakszerű és hibátlan munkavégzést, a munkahely megbecsülését várta el. 

A működő piacgazdaságokban kialakult irányítási és szervezeti megoldások átvétele mellett, ezzel 
összefüggésben, a létszámviszonyokra kiható jelentős változások is életbe léptek 1991. július else
jétől. A nyugdíjasok foglalkoztatása ettől az időponttól folyamatosan csökkent, és a nyugdíjkorhatárt 
elért munkavállalókat azonnali hatállyal nyugállományba küldték. Az év folyamán a nyugdíjkorha
tárt elértek sorra vonultak nyugdíjba. Az !992. január l. és 1996. július 31. között nyugdíjjogosultsá
got szerzők számára pedig megnyílt a korengedményes nyugdíj lehetősége. Női munkavállalók ese
ténennek feltétele 25 év, férfiak esetén 30 ledolgozott év lett. Akorkedvezményes nyugdíjba vonulók 
a Chinainban eltöltött évek alapján egyszeri pénzbeni juttatásban részesültek. Ez az összeg a vállalat
nál eltöltött 10 évig 3 havi, l O és 20 év között 4 havi, míg 20 év felett 6 havi bruttó illetménynek felelt 
meg. Az intézkedésnek is köszönhetőerr az !991. január elsejei 3.913 főfoglalkozású és 289 nyug

díjas helyett az év végén már csak 3172 főfoglalkozásút és 48 nyugdíjast alkalmaztak. 
A foglalkoztatáspolitikai intézkedések alátámasztják, hogy az igazgatótanács egyensúlyban kí

vánta tartani az emberi és a gazdasági érdekeket. Egyidejűleg döntés született a vállalati nyugdíjas 
alapítvány létrehozásáról, hogy ezáltal hatékonyan támogathassák a legnehezebb szociális körűl

mények között élő nyugdíjasokat 
Az egyes szakterületeken dolgozók aránya !991 elején azonban nem felelt meg a korszeru el vá

rásoknak. A majd 4000 fős létszámból a termelésben dolgozók száma- a műszakiakkal együtt -
1300-1400 főt tett ki. A kutatás-fejlesztési részen és a kereskedehni apparátusban 700-800 embert 
foglalkoztattak. 

A Chinainon belül a fenntartási és energia főosztály utódjaként létrejött az Üzemviteli Főmér
nökség. Az új szervezetben a régi fenntattási 650 fős létszám 320-ra csökkent. Az Üzemviteli 

71 



Főmérnökség alárendeltségébe kerültek a gyárban újonnan létrehozott korlátolt felelősségű társasá
gok (kft-k) is, illetve az üzemviteli tevékenységet ellátó külső kivitelezők. Az átszervezésben érin
tett szervezeti egységek dolgozói közül majd százan éltek a korkedvezményes nyugdíjazás lehető
ségéveL Többen a gyár más részlegeinél találtak maguknak új beosztást. Az új kft-kben körülbelül 
száz volt Chinoin-munkavállaló talált helyet magáÍ!ak. 

1991 júliusában a nagy múltú Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalatból kivált részleg, mint 
Phylaxia-Sanofi Oltóanyagtermelő Részvénytársaság kezdte el a működését. A Phylaxia-Sanofi

ban a Chinain Rt. közvetlenül, !5%-os részvénytulajdonosként vett részt 1994-ig, vagyis a Sanofi 
Bio-ágazatának eladásáig. 

A fermentációval foglalkozó Biochin leányvállalat és a Chinain Kereskedelmi Részvénytársaság 
1992. január l-jével- elveszítve önállóságát- a Chinain Rt. szervezetébe integrálódott. Ennek 
megfelelően alakult ki a Kereskedelmi Igazgatóságának a szervezete. 

Az igazgatótanács 1992. december 14-i ülésén újabb szervezeti módosításokról döntött, amely
nek a piaci akiivitás fokozása és a K+F tevékenység hatékonyságának növelése érdekében az állat
gyógyászati és a növényvédőszer területeket érintették. 

Az állatgyógyászati termékek területén a határozat aK +F, a termelés és az értékesítés összehan
golását és az ésszerű tevékenység-megosztást valósította meg a Sanofi állatgyógyászati részlege, a 
Phylaxia és a Chinain között. A feladatok ellátására jött létre a Business Unit (Üzleti Egység). 
Igazgatói rangú vezetésével dr. Sárközy Pétert bízták meg. A növényvédőszerek fejlesztése és érté
kesítése területén úgyszintén Business Unit létesült. Feladatul az üzleti tevékenység hatékonyságá

nak növelését és a költség/profit arányok jobb tervezhetőségének és ellenőrizhetőségének biztosí
tását kapta. Az üzleti egység vezetésére igazgatói rangban dr. Székely István kapott megbízást, aki 
közvetlenül a vezérigazgató alárendeltségébe került. 

Az év kezdetével szakségessé vált az anyaggazdálkodási főmérnökség létrehozása is a termelés
tervezési, a beszerzési, a raktározási és szállítási tevékenység irányítására. A főmérnökség a terme
lési és műszaki fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alatt kezdte meg működését. 

A Szavjetunió felbomlása, a volt szavjet piac fizetőképességének drasztikns beszűkülése következ
tében 1992 elejétől már egyre kevesebb terméket lehetett ott eladni. A talán legjobban bevezetett 
termék, a No-Spa eladása 30-40%-ra esett vissza. A kelet-európai piacokon felmerülteladási nehéz
ségek nagymértékben hozzájárultak a tágabban vett vállalati kereskedelmi tevékenység, illetve annak 
fontos alkotóelemeinek az új és a modern feladatokhoz igazodó újraértelmezéséhez. Ennek egyikét 
képezte a marketingmunka fejlesztése. A régi fogalom, amely egyszeri piackntatási tevékenységként 
nyert értelmezést, tartalmában kibővült, megváltozott, s azon ma már egy új, a folyamatos, piac
szervezést és befolyásolás!, a piaci igények feltárását, állandó elemzését és a piaci körűlmények válla
laton belüli érvényesítését mind eredményesebben szolgáló összetett mnnkavégzési folyamatot kell ér
teni. A jó színvonalú marketingmunkának legalább másfél évre kell megalapoznia a minél nagyobb 
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nyereséget hozó kereskedelmet, hogy a piac igényeiből kiindulva előre meghatározhassák a termelést 
az anyagbeszerzéstől a késztermékek előállításáig. Sőt ennek a tevékenységnek már hatással kelllen

nie a fejlesztésre is, hiszen egy új szer kifejlesztése több mint százmillió dollárba kerül. 
Az új, nagyobb elvárásoknak megfelelően 1992-ben jelentős változások történtek a keres

kedelmi igazgatóság szervezetében. Március közepén belföldi marketingosztányá alakult át az 
addigi promóciós osztály. Az új név új felállást és feladatokat jelentett. Újra létrejött a második vi
lágháború után megszűnt orvoslátogató csoport. Ezt a jól működő ügynöki hálózatot a szacialista 
viszonyok között felszámolták, ennek következtében a fejlett nyugati államoknak ezért jó négy 
évtizedes előnye van ezen a területen. Az osztály keretében működik a diagnosztikum csoport. 
Kizárólagos képviselője a Sanofi Diagnostics Pasteur cégnek Magyarországon. 

A vezérigazgatói döntés nyomán 1992. december l-jével jött létre a belföldi nagykereskedelem 
szervezete, amely a nagykereskedelmi tevékenység mellett, kapcsolatban áll a többi nagykeres
kedelmi vállalattal, szervezi az eladásokat, az expediálás! és a raktározást. A nagykereskedelmi 
munka Nagytétényben folyik, ahol a raktárak vannak, itt történik az ügyfélfogadás és a számlázás. 

Alapvető változások mentek végbe 1992. október l-jével aK +F igazgatóság területén is. Az új 
igazgató, dr. Arányi Péter kinevezésével együtt, aki egyébként a nyugállományba vonult Kováts 
Ferencet váltotta, lényegesen megújult a szervezet. 

A szervezeti átalakítást megelőzően nyert megállapítást, hogy a Chinain humángyógyszerekkel 
kapcsolatos K+F tevékenysége, a költségfelhasználása és eredményessége az eddigiekben nem 
állta ki a nemzetközi összehasonlítás próbáját. A gyárban 1992-ben folyó preklinikai kutatások 
többsége felett eljárt az idő. Egy-egy terrnék katatására általában több mint három és fél évet for
dítottak, sokkal többet, mint a nemzetközi gyakorlatban. A problémákat csak fokozta, hogy nagyon 
magas volt az eredménytelenüllezárt kutatási témák szárua. A jövőt illetően nélkülözhetetlen volt 

új és érdeklődést keltő projektek beindítása. 
A meghozott szervezeti és módszertani intézkedések egyidejűleg kijelölték azokat a terápiás 

területeke!, ahol koncentrált kutatási tevékenységet kell a jövőben folytatni: a központi idegrend
szer (CNS) és légzési megbetegedésekre ható gyógyszerek kutatását. 

A szállítási szervezet leválasztását a Chinainról az indokolta, hogy ez a tevékenység nem tarto
zott a gyógyszergyártás közvetlen tevékenységei közé. A régi gazdálkodási formában a gyár kény
szerűségből maga kellett, hogy ezt a feladatot ellássa, különben nem biztosíthatta volna bizton
ságos működését. Az Igazgatótanács 1992 decemberi döntésének megfelelőerr a szállítási tevé
kenységet a francia Ricard Rt. és a Chinain Rt. által együttesen létrehozott közös vállalat végezte 
1995-ig, ekkor a Ricard cég kiválása miatt, lényegében azonos személyi állománnyal, az Ecotrans 
Rt. folytatta ezt a szaigáitató tevékenységet. 

1994 újabb szervezeti változásokkal kezdődött. Egy előző évi vezérigazgatói rendelkezés értelmé
ben létrehozták az optimális anyag- és információáramlásért felelős Anyagforgalmi főmémökséget és 
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ezzel párhuzamosan megkezdődtek a Sanofi-nál is használatos Prodstar folyamatirányító szánútó
gépes rendszer kiépítésének elókészületei. 1994-ben állították fel a Techrókai Beruházások főmérnök
ségét is, valamint az orvosi marketingosztályt, amelynek feladslául az értékesítés és a marketing tudo

mányos hátterének megerősítését jelölték ki. 
György Miklós vezérigazgató, valamint a Cliinoin vezető munkatársai új kezdeményezésként 

1994. július 15-én tájékoztatást tartottak sok érdeklődő előtt a vállalat hosszabb távú jövőjét meg
határozó elképzelésekről és lehetőségekről. A vállalati gazdálkodást meghatározó hosszú távú ter
vek ismertetése a belföldi marketingmunka további lehetőségeiről, céljairól szóló előadással kez
dődött. Kitűnt, hogy a Chinoin a magyarországi eladási listákon az értékesített dobozszám tekinte
tében 22%-os részesedésével a második, míg ll %-os forintbevételével a harmadik helyen áll. 
A vállalatot ezen túl a második legalacsonyabb árszint jellemezte. A kereskedehrti tevékenység
ből keletkező bevétel, illetve haszon ezért nem lehetett akkora, mintha az a forgalmazott mennyi
ségből és a termékek minőségéből adódott volna. A jövőt illetően ezért arra törekedtek, hogy 
perspekrivikus és megfelelő nyereségtartalmú termékekkel jelenjenek meg a piacon. Segítség
forrásul a Sanofi-Winthrop termékválasztékát, az esetleges licenciavásárlásokat és a saját kutatás
fejlesztési tevékenységet jelölték meg. Lényeges fejlesztési irányként határozták meg a már meg
levő ismert és kedvelt gyógyszerek élettartamát és értékét növelő új felhasználási módok ki
munkálását. Ide tartozott a felhasználói igényekhez jobban alkalmazkodó, korszeru adagolási, 
kiszerelésiformák alkalmazása is. 1994 derekáig 34 új indikációkra irányuló vizsgálatot végeztek 

a vállalatuál. 
Egyre nagyobb figyehuet kívántak fordítani a nem vényköteles OTC termékekre. Nagyobb súlyt 

helyeztek az orvoslátogatói hálózat bővítésére, erősítésére. Azt tervezték, hogy jobban odafigyel
nek és alapoznak a kórházak igényeire. A nagykereskedelmi üzletág feladatává tették, hogy töre
kedjék más gyógyszergyátták kurrens termékeinek bevonására saját kinálati körébe. 

A külkereskedehrti tevékenységben ügyelni kívántak az egyes régiók fogyasztói, kereskedehui szo
kásaira, hagyományaira és nem utolsó sorban fizetóképességére. Tudták, hogy a verseny nem könnyű, 
hiszen mind a bel-, mind a külfóldi gyáttók egyre erősödő konkurrenciát jelentenek. Tisztában voltak 
azzal, hogy a Chinoin hagyományosan legoagyobb és legfontosabb piaca a közép-és kelet-európai tér
ség, de azzal is, hogy a térség országainak egy része még nem a piac-gazdaság szabályai szerint mókö
dik, s hogy a fizetóképességgel sincs minden rendben. Ezeknek a piacoknak megőrzését azonban to
vábbra is kiemeit feladatunk tattották. A Sanofi és a Chinoin közös képviseleti irodák személyi állomá
nyának megerősítését ezért határozták el. Ezekben az országokban szintén tervezték az orvoslátogatói 
hálózat kiépítését. Úgy vélték, hogy a fokozódó pénzügyi kockázatokat a nemzetközi hitelakciókba 
történő fokozottabb bekapcsolódással ellensúlyozhatják eredményesen. 

Reményteljes élettartam-növelő vizsgálatok folytak az "örökzöld" No-Spa-val, és esély volt 
arra, hogy növelhessék árát. Hasonló volt a helyzet a Jumex esetében is. A késztermékek kivitele 
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mellett egyre nagyobb szerepet szántaka hatóanyagok exportjának. Ettől az ilyenjellegű gyártóka

pacitások jobb kihasználtságát várták. 
A termelés folyamatában az élőmunka arányát drasztikusan csökkenteni és a saját alapanyagból 

előállított saját gyógyszerek profitját növeini törekedtek. Az anyagköltségek további csökkentését 
és a kémiai folyamatok optimizálását is előirányozták. Aminőség terén a mércét magasabbra tet
ték, hogy a vevők olyan többlet-szolgáltatásokat kapjanak, amelyeket az árban is érvényesíteni 

lehet. 
A saját kutatás-fejlesztési tevékenységben nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy az a 

Sanofi rendszerébe minél jobban integrálód jék, s hogy az a piaci igényeket, elvárásokat és hatáso

kat a korábbiaknál jobban vegye figyelembe. 
Az adminisztrációval foglalkozó szervezeti egységek, ezen belül is az iparjogi osztály munkájá

nak jelentőségél növelte az a tény, hogy 1994. július elsejétől Magyarországon is hatályba lépett a 

termékszabadalmi rendszer. 
A munkaerőállomány minőségi javulása mellett a vállalati összlétszám 1990 és 1994 között 

4 200 főről284 2 főre csökkent. A reálbér ugyanekkor jelentősen nőtt. A képzésre fordított összegek 
több mint négy és félszeresükre emelkedtek. A modemizáció előrehaladt. Az első lépéseket a ha

tékonyság irányában megtették. 

4. IGAZODÁS A VILÁG ÉLVONALÁHOZ-A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon aminőségbiztosítás helyett a termékek minőségét aminő
ségellenőrzéssel vélték biztosítarti. A hagyományos minőségellenőrzés, mint végellenőrzés azonban 
már nem felelhetett meg a korszeru elvárásoknak. Bár a minőségbiztosítás egyes elemei már !988-
ban felbukkantak a Chinoinnál, még nem álltak össze egységes rendszerré. Átfogó javaslatot, töb
bek közremóködésével, csak 1990-re dolgozott ki Kállay U. Tamás, Szók Gyula és Vargay Zoltán. 
Ekkor azonban még a minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezetileg függetlenek voltak 
egymástól, ráadásul aminőségellenőrzés széttagolt volt. Aminőségbiztosítás egységes, új szerve
zete ezt a tevékenységet az igényes piaci követelniényeknek megfelelőerr integráita a kutatás korai 
fázisában és a termelésben egyaránt. Fontos feladat maradt azonban a hagyományos minőségellen
őrzés is. Így a nyersanyagok, az intermedierek és a késztermékek ellenőrzési rendszerét megtar
tották, de beillesztése az egységes szervezetbe lehetővétette az egységes minőségellenőrzési szem
lélet létrejöttét. Jobb kapcsolat alakult ki a kutatás, a műszaki fejlesztés és a termelés között. 

Aminőségbiztosítás új szervezete 1992-ben két próbát is kiállt. A Coopers és Lybrand cég átvi
lágította a vállalatot, és legjobbnak aMinőségbiztosítási Igazgatóság munkáját találta. Ehhez hoz-
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zá járult az is, hogy 1992-ben a Chinainban megindult a GMP-elvek oktatása. A dolgozók közelebb 
kerültek a korszeru normák megértéséhez, és elsajátíthatták azok hétköznapi alkahnazását. 

1993 tavaszára készült el a Chinain Minőségügyi Kézikönyve. A GMP (Good Manufacturing 
Practice)-elvek mindennapi megvalósítása mellett egyre nagyobb jelentőségű lett a TQM (Total 
Quality Management, azaz az átfogó minőségirányítás) elveinek gyakorlatba átültetése. Így ami
nőségügyi tevékenység kibővült, változott, ezt nagymértékben elősegítette a kézikönyv összeállí
tása. Általa átláthatóvá vált valamennyi munkatárs számára a követett minőségpolitika, de a meg
valósításához szükséges személyi, szervezési és tárgyi feltételek rendszere is. 

Az átvilágítás és a kézikönyv megalkotása azt a célt szolgálta, hogy a Chinain képes legyen rö
vid időn belül kapcsolódni az ISO szabványsorozathoz, amelyben a nemzetközi szabványügyi 
szervezet az egységesülő Európa minőségi követelményeit foglalta össze. 

A projektet a tervek szerint 12 hónap alatt a kitűzött célok teljesítésével meg is valósították. 
Így vált lehetővé, hogyKözép-és Kelet-Európában gyógyszergyárak közt elsőnek a Chinain kapta 
meg az ISO 9001 tanúsítványt. Az értékes dokumentumot 1994. december 8-án György Miklós ve
zérigazgató, valamint dr. Varga y Zoltán minőségbiztosítási igazgató vette át a svájci illetőségű Mi
nőségellenőrzési Társaság, a Société Générale de Surveillance (SGS) alelnökétőL 

5. FIGYELEMMEL A MUNKAV ÁLLALÓKRA 

-A dolgozói részvények 

1990. december 19-én tájékoztatásra hívták össze a Chinain dolgozóit. Ezen a dolgozói részvé
nyekkel kapcsolatos információkat ismertették, illetve a jövendő részvénytulajdonosokat foglal
koztató kérdésekre válaszoltak. A tájékoztatót ugyan a dolgozói részvények témakörében hirdették 
meg, de Bihari István vezérigazgató szükségesnek tartotta, hogy a vállalat gazdálkodására vonat
kozó adatokat és gazdálkodási alapelveket is ismertesse, információs hátteret nyújtva ezáltal a 
leendő tulajdonosoknak arról, mit várhatnak, ha a vállalat egy részének tulajdonosai lesznek. A tíz
ezer forint névértékű részvényekért a dolgozóknak ötezer forintot kellett fizetni, mivel a Sanofi a 
részvények árának felét magára vállalta. A törlesztést lényegében az osztalékból tervezték visszafi
zetni, de a tulajdonosi jogok a részvényvásárlástól kezdődően éltek. A dolgozói részvényt vásárolni 
szándékozók igényeik jelzésével 1991. január !5-éig élhettek a Szociális és Személyzeti Igaz
gatóságon. A jegyzésre felajánlott 30 ezer részvény közül a kitűzött határidőig, hosszas rábeszélés 
után, több mint 27 ezret kötött le a vállalat 2.91 O aktív és nyugdíjas dolgozója. 

Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993 decemberében részvényeiből 9%-ot, 360 mil
lió forint névértékű értékpapírt ajánlott fel a kárpótlási-jegy tulajdonosoknak. A vállalat azzal 
fordult Á VRt.-hez, hogy a chinainos kárpótlási jegytulajdonosok élvezzenek elsőbbséget, amit 
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aztán biztosított is a tranzakció! lebonyolító vagyonkezelő. A jegyzés sikerességének biztosítása 
érdekében a Chinain Rt. az ügyletben résztvevő kárpótoltaknak felajánlotta a részvények 200%-os 
árolyamon, szabott határidőn belüli visszavásárlását. Az 1994-es évben került sor a dolgozói 

részvények normál részvényekké történő átalakítására. 
Még mindig az 1994-es év részvényvásárlási lehetőségeihez kapcsolódik a Sanofi anyavállalatá

nak, az Elf Aquitaine privatizációjával összefüggő, kedvezményes részvényvásárlási akció. A devi
zajogszabályok ellenében György Miklós vezérigazgató és Mihályi György igazgató kiharcolta, 
hogy a pénzügyminiszter engedélyezze a Magyarországon akkor még egyedülálló külföldi rész
vényvásárlást A kizárólag devizáért történő vásárlás lehetőségével több, mint százan éltek a 
Chinain dolgozói közül. 

-Az Őszidő Nyugdíjas Alapítvány és a Wolf Emil-díj 

Az 1991. szeptember 8-án megtartott nyugdíjas napon megjelent Bihari István vezérigazgató is
mertette először nagy nyilvánosság előtt, hogy a vállalat nyugdíjas alapítvány létesítését tervezi, 
tekintettel a nehéz gazdasági körülményekre, és a kisnyugdíjasokra. A Chinain általános helyzeté
nek bemutatása után szólt arról, hogy a vállalat nem felejti el volt munkásait, tisztviselőit, jelenlegi 
nyugdíjasait Jelezte, hogy az igazgatótanács decemberi ülésén vitatja meg a nyugdíjas alapítvány 
létrehozásáról szóló előterjesztést. A létrehozott alapítvány célja alapvetően segélyek osztása volt 
azok számára, akik hosszú évtizedekig hűségesen kitartottak a vállalat mellett. 

A Chinain Rt. 30 millió forintos alaptőkével alapította meg a nehéz szociális helyzetben levő 
nyugdíjasok megsegítését célzó Őszidő Nyugdíjas Alapítványt. Támogatási célokra az alaptőke ho
zadékát használhatják fel. 

Az alapítvány munkáját önkéntesek, az úgynevezett "aktív klub" tagjai segítik nyugdíjas és nem 
nyugdíjas résztvevőkkel, akik meglátogatják mindazokat a nyugalomba vonult kollégákat, akik ezt 
igénylik. Számítógépes adatbank tartja nyilván a kb. 3000 volt Chinain dolgozó adatait, lehetővé 
téve ezáltal, hogy aki különösen rossz körülmények közölt él, akár kűlön kérés nélkül is segítség
ben részesülhessen. 

A kilencvenes évek elején döntés született a Wolf Emil-díj létrehozásáról, hogy méltóképpen 

ismerjék el az innovatív szakemberek munkáját. 

-A vállalati közérzet 

A Személyügyi és Szociális divízió, illetve az élén álló Csákvári Ivánné a nagyszervezeti átalaku
lások idején és újabb stratégiai döntéseket megelőzően, 1992-ben szükségesnek látta a vállalati 
alkahnazottak közérzetének fehnérést. A kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján kitűnt, hogy a 
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dolgozók értékrendjében nem a pénz állt az első helyen, hanem a biztonság iránti igény. Hasonló 

kiemeit helyen szerepelt a jó munkahelyi légkör iránti vágy, és igen fontos volt a dolgozóknak a 

Chinain jó hírneve is. 

A vizsgálat összegzéséből kiviláglott, hogy a jövőben- a vállalat saját jól felfogott érdekében

különösen nagy figyelmet kell szentelni a középvezetői-menedzser rétegre. A felmérés azt is kimu

tatta, hogy a munkavállalók jelentős része alkalmazkodni kíván a megváltozott körülményekhez, s 

ezért lényeges számukra a képzés és a továbbképzés lehetősége. 

Az utóbb igazgatósági státuszt kapó személyügy ennek alapján kezdte kidolgozni a vállalati me

nedzserfejlesztő tanfolyamának programját. A középvezetők továbbképzéséhez nemcsak külső 

szakembereket nyertek meg, hanem a Chinain legfelső vezetését is. Az igazgatók, az üzletági ve

zetők és főmémökök nemcsak a szűkebb területükről adtak áttekintést a hallgatóságnak, de lehető

séget biztosítottak egy-egy téma megvitatására is. Ez a tájékoztató rész a tanfolyam keretén belül 

kiegészül! egy vezetői készségfejlesztő tréninggeL 
Érdemes a kiemelésre újszerűsége okán, a Személyügyi igazgatóság más munkaerő-fejlesztő 

programjai közül, a titkárnői továbbképzést szolgáló kurzus. 

-Az üzemi tanács 

Az 1992. július elsején hatályba lépett új Munka Törvénykönyve előírásai alapján 1993-ban üzemi 

tanácsi választásokat kellett tartani. Eszerint az üzemi tanács a munkavállalók képviseleti és rész

vételijogokat gyakorló szerve, amely meghatározott körben képviseli a munkavállalók érdekeit a 

munkáltatóval szemben. A tanácsot a munkaviszonyban álló dolgozók összessége választja. Az 

üzemi tanács minden munkáltatót képvisel, tagjai, ha szakszervezeti tagok is, nem ebben a 

minőségükben hozzák meg döntéseiket; megállapodásai, együttdöntési joga alárendelt a kollektiv 

szerződésnek. A választásokon a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), 

illetve jelöltjei 22 901, míg a Fiatalok és Munkavállalók Szakszervezeti Szövetsége (FMSZSZ) 

jelöltjei 1.336 és az egyéni jelöltek 505 szavazatot kaptak. 

Több mint két hónapos tárgyalássorozat után, október 18-án, írták alá a Chinain Rt. és az üzemi 

tanács együttműködésének szabályait rögzítő megállapodást. 

A megállapodásban a Chinain vállalta, hogy biztosítja az Üzemi Tanács működéséhez szükséges 

tárgyi feltételeket, és számára évente meghatározott összeget biztosít. Fontos részét képezte a meg
állapodásnak az együttműködési, az egyetértési és a véleményezési jog gyakorlásának és jogkörének 

meghatározása. Ennek keretében rögzítették, hogy a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső 

szabályzatoknak a Szervezeti és Működési Szabályzato!, a Munkavédehni Szabályzato!, a munka

renddel kapcsolatos utasításokat, a munkavállalók anyagi érdekeltségét általánosságban szabályozó 

utasítást, a segélyezési, a lakáskölcsön és az üdültetési szabályzato! tekintik. Ezen kívül meghatároz-
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ták, hogy a vállalat hogyan teljesítse tájékoztatási kötelezettségét, valamint megállapodtak abban, 

hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

-A Chinoin kollektív szerződése 

1993. december 16-án írták alá a vállalat kollektív szerződését. A másfél éves előkészítést követő 

aláírás azt bizonyította, hogy a munkáltatói, illetve a munkavállalói oldal képviselői korrekt, de ke

mény tárgyalássorozatot követően találták meg a megfelelő kompromisszumot. A megkötött kol

lektív szerződés fontos része lett, hogy a munkáltató egy-egy intézkedés előtt már akkor is köteles 

a szakszervezetet tájékoztatni, ha az az adott szervezetben több mint húsz foglalkoztatottat érint. 

A Chinain kötelezettséget vállalt, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozót állapotának 
megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatja, hogy az új felvételekuél az azonos követelmények

nek megfelelő jelentkezők közül előnyben részesíti a hosszabb ideje a Chinainnál foglalkoztatott 

családtagj át, illetve a létszámleépítés miatt korábban elbocsátott volt munkatársat. A legrövidebb 

felmondási idő végül is 40 nap lett. Az öregségi nyugdíjba vonulók részére a munkáltató végkielé
gítés! kívánt adni. Ez a szerződés szerint jutalom lett. 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak heti munkaidejét 40 órában, az egészségre ártalmas 

munkakörökben pedig 36 órában rögzítették. Az ionizáló sugárzásnak kitett munkahe!yeken napi 

három eltöltött óra jogosít pótszabadságra. Húsz százalékkal nőttek a bértarifa-kategóriák és a 

munkáltató kötelezettsége lett, hogy a gazdasági eredmények függvényében - minden dolgozóra 
kiterjedően- prémiumot fizet a jövóoen. 

A Chinain vállalta, hogy biztosítja a szakszervezet által működtetett vállalati jogsegélyszolgálat 

létéhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket. Az üdülési, a segélyezési, a lakásépítési és vásárlási 
támogatási szabályzat a kollektív szerződés melléklete lett. 

-A Chinoin Munkavállalói Nyugdíjpénztára 

Az igazgatótanács 1994. június 20-án egy, a Chinain támogatásával létrejövő munkahelyi 
nyugdíjpénztár létrehozásáról döntött. Eszerint az alapítás és bizonyos ideig a működés költségeit 

a Chinain fedezi. Az elhatározás jogi alapját az 1993 decemberében hatályba lépett és az önkéntes 

Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1994. évi XCVI. törvény elfogadása teremtette meg. A 

munkáltató és a munkavállaló által a nyugdíjpénztári tagdíjként befizetett összeggel ugyanis a 

pénztári tag adóalapja, összjövedelmének legfeljebb 25%-ig, csökkenthető. Amunkáltatói hozzájá

rulás után nincs társadalombiztosítási járulék és a kötelezően egyéni, névre szóló számlákan nyil
vántattett nyugdíjpénztári vagyon befektetései kamatmentesek. Az összeg adómentesen örököl

hető és kamattaerrtes tagi kölcsön is felvehető rá. 
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A nyugdíjpénztár vagyana a munkavállalói tagdíjakból és a munkáltatói hozzájárulásból 
képződik. Ennek összege a havi bruttó alapbér 2~2%-a. A névre szóló számlákan lévő összeg kizá
rólag a számlatulajdonost illeti meg. A nyugdíjpénztár működésének garanciái a szigorú vagyon
kezelés, a rendszeres beszámolókban és jelentésekben, a pénztárfelügyelet szigorú ellenőrző szere
pében és a pénztárt működtető szervek, így a közgyűlés, az igazgatótanács és az ellenőrző bi
zottság tevékenységében nyilvánulnak meg. 

Francia példa nyomán érvényesül a demokratikus működést elősegítendően a szolidaritás, az ön
kéntesség és a függetlenség elve, és ezt egészíti ki a non-profit működés. Az előkészítés idején 
összehangolt munka folyt a részvénytársaság vezetése, az üzemi tanács és a szakszervezetek között. 

A nyugdíjpénztári takarékossági forma segítségével lehetőség nyilik arra, hogy a társadalom
biztosítás által folyósított nyugdíjorr felül a nyugdíjpénztár tagjai kiegészítő nyugdíjjárulékra 

tegyenek szert. 
A részvénytársaság munkavállalói nyugdíjpénztára 1994. október 19-én tartotta alakuló közgyű

lését A közgyűlés vendége volt~ többek között ~ a kezdeményezés anyagi, technikai hátterének 
megteremtésében jelentős szerepet betöltő Chinain Rt. vezérigazgatója, György Miklós is, aki 
megnyitó beszédében kiemelte, hogy: " ... a munkavállalói nyugdíjpénztár megteremtése szociális 
téren olyan előrelépést jelenthet, melyhez fogható intézkedésre több évtizede nem volt példa a 
vállalat életében ... Pedig az eredményes munka, a gazdasági sikerek egyik alapfeltétele éppen a 
munkatársak minél jobb erkölcsi és anyagi megbecsülése." 

Az alapszabály kimondta, hogy a tagdíjat a nyugdíjkorhatár eléréséig kell fizetni, kivéve, ha a 
tagsági viszony korábban megszünik. A tag viszont vállalhatja, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése 
után tovább fizeti a tagdíjat. 

A Chinain Rt. vezetése írásban is megerősítette azt a szándékát, hogy a vállalat átvállalja a 
nyugdíjpénztár működésének három éves költségeit és a tagdíjak költségének felét. 

-A Chinoin SC 

Az 1989-ben nyilvántartott 734 fő helyett 1993 végén már csupán 411 tagotszámlálta sportklub. 
A mélypont ~a létszámot tekintve~ 1992-ben volt, ekkor 396 sportköri tagot tartottaknyil ván. 

Részben anyagi, részben utánpótlási gondok miatt 1991-ben megszünt az atlétikai, az asztalite
nisz és a kosárlabda szakág, majd a következő évben a röplabda szakosztály is. 1994 tavaszára 
négy szakosztály: a teke, a tenisz, a labdarúgó, valamint a sport és szabadidő szakosztály maradt 

meg az egyesület keretei között. 
Az 1994-ben fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő Chinain SC csapatai több említésre 

érdemes eredményt értek el az ehnúlt időszakban. Így felsorolható a tekézék bronzérme a Nemzeti 
Bajnokság második csoportjában, a labdarugók egy bronz és két ezüstérme. 
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A sport- és szabadidő szakosztály évente 60-80 túrát szervez, általában száz főn felüli résztvevői 
számmal. A Tábor utcai pálya és a Római-parti vizi sporttelep használati jogát és a működtetéshez 
szükséges anyagiak jelentős részét a bázisvállalat biztosítja. 

6. Az ELMÚLT FÉL ÉVTIZED EREDMÉNYEI- A JÖVŐ MEGALAPOZÁSA 

A Chinain életében jelentős, jövőt megalapozó történések voltak jellemzői az elmúlt öt évnek. 
A vállalat privatizációját nemcsak Magyarországon, hanem Európában, sőt a tengerentúlon is minta
szerűnek, példaértékűnek minősítették az üzletemberek, de a gazdasági elemzők is. A Sanofi igen 
nagyra értékelte a Chinain nyolc évtizedes tevékenységét, szellemi tőkéjét. A francia partner !991-
ben csak a tulajdont megtestesítő részvények 40%-át vásároita meg. A szerződés szerint a vásárló 
opciós jogot is szerzett, amit 1994-ben érvényesíthetett volna. A Sanofi vezetése azonban már !992-
ben úgy döntött, hogy ha lehetősége adódik, még a tervezett időpont előtt többségi részesedést szerez. 
Az akkori állami vagyonkezelő szervezettel történt megállapodás alapján, 1993 júliusában a Sanofi 
megszerezte a vállalat részvényeinek további ll %-át, így többségi tulajdonossá vált. 

A többségi tulajdonossá válás igen nehéz bel- és kűlgazdasági feltételek között valósult meg. Ma
gyarországon ebben az időszakban vált szabaddá a gyógyszerimport, amelynek következtében meg
jelentek a külföldi cégek termékei. Megszünt a gyógyszerelosztás hagyományos rendszere, és ezzel 
egyidejűleg átalakult a társadalombiztosítási támogatás régi formája. Ezáltal jelentős áremelkedés 
következett be, amely csökkentette a fogyasztóképes keresletet, de paradox módon nem érte el az 
infláció mértékét. Az áremelkedés így nemcsak a fogyasztókat, hanem a gyártókat is sújtotta. Nagy 
mértékben csökkent a volt Szavjetunióba irányuló kivitel lehetősége, mivel ezen a piacon drámaian 
visszaesett a fizetőképes kereslet A nyugat -európai térség országai, az Amerikai Egyesült Államok 
és Japán ugyan ebben az időszakban kezdték meg a társadalombiztosítás területét érintő, egyúttal ra
dikális költséglefaragásokat célzó reform jaikat. A Chinain Rt. azonban ilyen körühnények közölt is 
növelte eredményét. Az összefoglaló táblázatbóllátható az 1990-1995 közölt elért eredmények. 
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Ehhez természetesen hozzájárult a vállalati szervezet és a tennelés korszerűsítése. A korszerűtlen 
külső raktárakat felszámolták, a modern raktározás feltételeit megteremtették, a minőségbiztosítás 
nemzetközileg is elfogadott új rendszerét meghonosították. Megkezdődött a PRODSTAR-2 
számítógépes integrált információs rendszer kiépítése is. Eközben javult a termelékenység és az 
értékesítés. Ennek mérőszáma !991-ben 2,7 millió forint/fő volt. Ma már -1995-ben- több mint 5 
millió forint/fő. A hatékonysági mutató emelkedését elősegítette az is, hogy a négy év előtti, azaz 
!990. évi több mint 4 100 fős létszám 3 OOO alá süllyedt. A hatékony munka jellemzője az energia

felhasználás alakulása is. Az elért eredményes munka a 3. ábrából látható. 

. Telj<;s ár6eyéteJ - ~nergia költség alalrulásá 

MFt 

3. ábra 

Az igazgatóság !992 márciusában hagyta jóvá a Chinoin Rt. stratégiai koncepcióját, összhang
ban a vállalat távlati fejlesztési tervével és a tevékenységek telephelyek közötti megosztásávaL A 
tevékenységeket az alábbiak szerint csoportosították: 

Újpesti telephelyeken: 
- menedzsment, központi igazgatás, kereskedelmi és pénzügyi igazgatás, informatikai központ, 

-K+F, 
- minőségbiztosítás, 

- ipari fejlesztés, 
- gyógyszergyártás és csomagolás, 
- gyógyszerhatóanyag-gyártás, 
- szerviz szolgáltatások. 
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Nagytétényi telephelyen: 

-növényvédőszer Business Unit, 
-részben az állatgyógyászati Business Unit. 
Csanyikvölgyi telephe/yen: 
- injekciógyártás. 

További célul tűzték ki, hogy iparipark
szerű kialakítással összhangba hozzák a telep
helyek területét és kiépített szolgáltató rendszerét 
a folytatott tevékenységek területi és szolgál
tatási igényeivel, illetve költségviselő képessé
gével. 

A távlati fejlesztési terv megvalósításának keretében Csanyikvölgyben beindultak a végrehajtáshoz 
szükséges bontási munkák, és megvalósult a tabletta-drazsé csomagolásnak az Istvántelki útra történő 
összpontosítása. 

A Csanyikvölgyben !989-ben elkezdett korszerűsítési munkálatok jól illeszkedtek az !990-es 
évek elején a privatizálás után kialakított elképzelésekhez is ( 19., 20. kép). 

A temtivalók és lehetőségek felmérésével l 989-ben kezdődtek meg az első validális vizsgálatok A 
Phannavalid nevű cég bevonásával először a tennelés menete szempontjából legfontosabb berende
zéseket, a desztillált vizet szolgáltató rendszert, az autoklávokat, a töltő- és sterilező gépeket vizs
gálták át. Ezt követte a klímák és a tiszta terek kvalifikálása. Az üzem kvalifikációs programja !993-
ban született meg. Ebben az évben lépett hatályba a rekvalifikációs program is, amely a minőségel
lenőrzési vizsgálatok folyamatosságának, rendszerességének és ismétlődésének garanciáit teremtette 
meg, a fejlett ipari államok követelményeinek és minőségi előírásainak megfelelően. 

A környezetvédelmi tevékenység !992-ben már 
szintén a távlati fejlesztési tervbe integrálódó fel
adatként jelent meg. A feladatok végrehajtásának 
összehangolására környezetvédelmi munkacsoport 
jött létre ez év áprilisában. Ennek a tevékenység
nek a keretében Nagytétényben megépült a közcsa
torna dunai csatlakozása és a telephely körüli meg
kerülő csatorna. A "Chinészter" üzemhez helyi 
szeunyvízkezelő mű épült. Az újpesti telephelyen a 
raktározási területre - a környezetvédelmi előírá
sok szerint - áttelepítették a veszélyes hulladékok 

tárolását. Megvalósult az első katalitikus égetésen alapuló levegőkezelő berendezés Újpesten. Nagyté
tényben zárt tároló létesült a nagy mennyiségben keletkező mésziszap befogadására. 



!994-re elkészült az optikai eszközöket is felhasználó felmérés a gyári csatomaltálózat állapotáról. 
A felmérést nem valamely szakitatóság írta elő, hanem a Chinain Rt. vezetése vélte szükségesnek, 
hogy megfelelő adatokkal rendelkezzék a potenciális talaj- és vizszennyezóK: tényleges helyzetéró1. 

.. Azokonakifolyási pontokon, ahol a vállalat tisztí-
tott ipari szennyvize eltávozik, napi !2 mintavétel
lel mérik és rögzítik a szennyezódést kimutató ada
tokat. A szempontokat az !995. január 1-jétó1 élet
be lépett és a Fővárosi Csatomázási Művekkel kö
tött együttműködési szerzódésben állapították meg. 

A környezetvédelmi gondok megoldására, ill. 
felszámolására az első öt évben 1,6 milliárd 
forintot irányoztak elő. Még nem telt el az öt év, 
amikor a Chinain Rt. eddigi környezetvédelmi 
tevékenységél elismerő díjat kapott. A Chinain 

Rt.-nek, ítélték oda ugyanis az Elf-csoport környezetvédelmi díját. Az erről szóló dokumentumot 
György Miklós vezérigazgató !994. december 21-én Párizsban vette át. 

A kilencvenes évek elejétől jelentős átalakulás következett be a kutatás területén. Lezártak vala
mennyi projektet, kutatást, amelyek objektív mércével értékelve nem ígértek sikert. A kutatási tevé
kenység keretében két fő stratégiai területet jelöltek ki. Elsősorban a központi idegrendszer beteg
ségeinek és a légzőszervi megbetegedésekuek katatására összpontosították az erőket (21. kép). 

A Chinain jelenleg 165 gyógyszerkészítményt gyárt és szárnos értékes szabadalom tulajdonosa. 
A változásokhoz igazodó tevékenység mellett a vállalat továbbra is megőrizte vezető szerepét az 

alábbi terápiás területeken: 
:._ központi idegrendszerre ható szerek (beleértve 

a fájdalom- és lázcsillapítókat is), 
- szív- és érrendszerre ható szerek, 
-légzésre ható gyógyszerek 
-gyomor- és bélrendszerre ható szerek, 
- fertőzés ellen ható szerek. 

A tevékenység koncentrálásának, a piaci igé
nyekhez igazításának köszönhetőerr a nettó árbe
vétel az 1990. évi 11,5 milliárdról !995-re 20 
milliárd forint fölé emelkedett. (22., 23. kép) 

A hazai gyógyszer terrnékskála korszerűsítése a Ti eli d (!992 december) és a Fraxiparine (!993 szep
tember) bevezetésével indult meg. A bevezetés időszakára esett az !992. november 26. és 28. közölt 
megrendezett, és az agyérbetegségekkel foglalkozó Első Magyar Stroke-konferencia. A konferencia 
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keretében szervezte meg a Chinain és a Sanoli Pharma a Ticlid-szimpóziumot, amely a nemzetközileg 
ismert és elismert véralvadást gátló gyógyszer hatásmechanizmusával foglalkozott. 

A Budapesten 1994. augusztus 29. és szeptember 2. között tartották meg a XX!l. Belgyógyász 
Világkongresszus!. A kongresszus hivatalos megnyitását megelőzően a Chinain szakemberei két, 
az Osteochinnal, illetve a Fraxiparine-al foglalkozó rendezvényt szerveztek. Mindkét rendezvény 
jól szolgálta a gyógyszerek világpiaci megismertetését. 

A magas színvonalú vállalati munka elismerését jelentette 1994-ben, hogy a Magyar Innovációs Ka
mara által kiírt Il. magyar Innovációs Nagydíj-pályázaton a földművelésügyi miniszter különdíját nyer
te el a Chinain Rt. a prosztaglandin terrnékcsalád fejlesztési eredményeit bemutató pályázatával. 

Sajnálatos tény azonban, hogy a belföldi értékesítés a 90-es évtized közepére ehnaradt a tervezettől, 
bár az exportjóval meghaladja a tervezettel. A belföldi ehnaradásokuak több oka is volt. Ismertek a tár
sadalombiztosítás körében jelentkező problémák, ismert gond a gyógyszertárak p1ivatizációjának 
elhúzódása is, de az is, hogy a hazai piacon egyre erősödött a nemzetközi konkunencia. György 
Miklós vezérigazgató az 1994. évre visszatekintve ki is fejtette az éles nemzetközi versennyel kapcso
latban: "az európai országokban a gyógyszeripar 
mindig különleges figyelemben részesült és 
részesül a kormányszervek részéről. Nálunk, mint
ha ez nem egészen így lenne. Magyarország abban 
különbözik a többi közép-európai országtól, hogy 
igen erős, hagyományosan exportra épülő gyógy
szeriparral rendelkezik, amely komoly versenyben 
van a nemzetközi csoportokkal. Nos egy ilyen kör
nyezetben, ahol az exportpiacok bizonytalanok, 
különösen fontos a hazai ipar támogatása, a hazai 
piac megerősítése." 

A nehézségek leküzdését, a piacokon való mind jobb alkalmazkodást szolgálta a kereskedelmi ki
rendeltségek létrehozása a Sanolival Moszkvában, Prágában és Varsóban. Közös vállalat formájában 
beindul! a hazai nem vényköteles (OTC) gyógyszeripari tevékenység, de végül is a felemás ered
ményeket felmutató együttműködés a Sterling Health-el, a Sterling Winthrop vállalat kettéválásával 
véget ért. Mivel a Sanoli csak a vényköteles gyógyszereket előállító Winthrop vállalatrészt vásároita 
meg, a Chinainnak saját OTC csoportot kellett létrehoznia a Belföldi Marketing osztályon belül. 

A 86 éves Chinain a piacokon a korábbiaktóllényegesen eltérő viszonyok közölt kell, hogy tal
pon maradjon. Ez a korábbiaktól eltérő gondolkodásmódot és cselekvést igényel az irányítás részt
vevőitőL A vállalatvezetés legfőbb feladata, hogy a Chinain Rt.-t a változó világpiaci helyzetben 
sikerekre vigye. A követehnények állandóan változnak, és ehhez igazodni kell. A privatizáció, a 
liberalizáció, az import szabaddá válása alapvetőerr új helyzetet teremtett Magyarországon. Az erős 

··------------··-·-·· __ .. ___ 85 



külföldi vetélytársak megjelenése, az erősödő verseny miatt a volt KGST országokban is a 
vállalkozásra alapuló, alkalmazkodó piaci filozófia megvalósítása tör előre. Ez a megszakottól 
eltérő menedzsment stílust követel meg. 

Számos olyan bemházása volt a Chinain Rt-nek az elmúlt négy évben, amelyeknek hatása közvet
lenül még nem jelentkezett a tetmelés hatékonyságában, de alapfeltétele volt a korszerű színvonalú 
termelés megalapozásának Így aminőségbiztosítás új épületének létrehozása, a marketing vagy az 
anyagbeszerzés új körülményeinek kialakítása, az új telefonközpont átadása, az informatikai rendszer 
kiépítése után, amely szükségessé tette egy Informatikai igazgatóság létrehozását a jövőbeli beru
házások már közvetlenül a termelés színvonalát növelhetik, hatékonyságát emelhetik és közvetlenül 
hozzájárulhatnak már a beruházások megtérüléséhez. 

A beruházásokra fordított összegek egyébként megháromszorozódtak az elmúlt években. 
A Chinain Rt eredményessége a privatizálás! követően ruegtöbbszöröződött és a vállalat gazda
sági tevékenységével a legjobb vállalatok közé került, oly annyira, hogy a Theater Public "Száz 
legjobb magyar cég 1993." című kiadványaszerint a legjobb magyar cég a Chinain volt 

A vállalati eredményesség javulásához nagy mértékben hozzájárultak a munkatársak. Eközben 
általánossá vált a tulajdonosi szemlélet, ezt segítette elő a dolgozói részvényekhez való hozzájutás 
és a szociális célra fordított vállalati összegeknek 2,5-szeresére növekedése az elmúlt években. 
A privatizáció! követő időszakban az átlagbérek csaknem négyszeresükre nőttek, az 1990. évi 
14 979 Ft-ról 1994. utolsó negyedévére 48 826 Ft-ra emelkedtek. 

1995 januárjában a prosztaglandin termelőegység üzletág rangjára emelkedett. Élére az a Szabó 
Tibor került, akit előzőleg Elf innovációs díjban részesítettek. A kiemelkedően magas hatásfokkal 
dolgozó Business Unit egészen kivételes, árdiktáló poziciába került a világpiacon. 

Kümagaslóan sikeres a nagytétényi növényvédőszer üzletág is. A kiváló minőségű termelés ré
vén olyan világhírű vállalatokkal tudott tető alá hozni együttműködési szerződéseket, mint az Elf 
Atochem és az amerikai DuPont 

1995-ben az a stratégiai döntés született a Sanofi-nál, hogy négy gyárban összpontosítja a 
vegyipari tevékenységét, a három franciaországi üzem mellett, egyetlen ,,külföldi vállalat"-ként, a 
Chinain vesz részt a jövőben a Sanoft számára létfontosságú hatóanyagok előállításában. 

A Chinainnal való gyümölcsöző együttműködés eredményeképp 1995. december 27-én a Sanofi 
megvásáralta az ÁPVRt által felkínált 25%-os részvénypakettet és ezáltal 76%-ra emelkedett a 

tulajdonosi hányada. 
Az elmúlt fél évtized történései egyértelműen mutatják, hogy a nehéz gazdasági körűlmények 

ellenére megtörtént a jövő megalapozása. Megvalósulni látszik az a szándék, hogy a Chinain Rt 
most már a Sanaft-család tagjaként, ha nem is problémamentesen, mégis sikeresen lépjen át a 

huszonegyedik századba. 

86 " 

l 

FORRÁSMUNKÁK 

l. Szakkönyvek, szakcikkek 
Baradlai János- Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története. 1-2. k, Bp. !930. 
Chinain anno ... Bp. (1985.) 
Gazdasági, pénzügyi, tőzsdei kompasz. Szerk. Kallós János. Bp. 1924-1944. 
Hajdúska István: Magyar gyógyszerek-magyar kutatók, Bp. !976. 
Horváth Gyula: 100 éves a magyar gyógyszeripar. Gyógyszerészet 1967. 12. sz. 441-443. p. 
Huszár Józsefné - Faragó Katalin: Az elhibázott diverzifikáció következményei, avagy a 

megújulás szükségessége. Bp. 1986. 
Issekntz Béla: A magyar gyógyszerkntatás története. Bp. 1960. 
Kempler Kurt: Agyógyszerek története. Bp. 1984. 
Krausz Simon: Életem. Bp. 1937. 
Láng Béla: Az 50 éves Chinain gyár történetéből. Gyógyszerészet 1960. 12. sz. 466-472. p. 
Láng Béla: Dr. Kőnig Rezső (1890-1970). Gyógyszerészet 1971. ll. sz. 430-431. p. 
Láng Tibor: A magyar gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás. Gyógyszerészet 1984. 7. sz. 342-346. p. 
Mráz Ferenc-Hevér Dezső- Feuer László- Torzsa István: A Chinain gyár története. Bp. !964. 
Pető Iván- Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története. 1945-1985. I.k. Bp. !985. 
Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon. Bp. !991. 
Szekér Gyula: Iparfejlesztés- műszakí fejlesztés. Bp. 1982. 
Szekér Gyula- Szerb Ferenc- Bontó László: Arnagyarvegyipar helyzete és fejlesztése. Bp. 1965. 
Szentmiklósi Pál: Arnagyar gyógyszeripar a felszabadulás után. Gyógyszerészet 1970. 7. sz. 241-247. p. 

2. Periodikák 
ChinoinAnnual Report. Bp. 1989-1995. 
Chinoin. A Chinain Gyógyszerárugyár Dolgozóinak Lapja. Bp. 1960-1984. 
Chinain Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt (Üzemi lap) Bp. 1989-1994. 
Enjeux lex Echos. 1993. jún. (La pharmacie hongroise en régüme Sanofi.) 

Figyelő. 

!992. júl. 5. (Chinoin Rt- A Változások éve.) 
!992. júl. 30. (Kelet-Európában a Chinain a bázisunk.) 
1993. jan. 21. (Túl vagyunk a mélyponton.) 
Heti Világgazdaság. 1992. aug. 22. (Sanofi-kék ablak.) 

Magyar Hírlap. 
1993. febr. 3. (Profiltisztítás a Chinoinnál.) 
1993. jún. 9. (Nem indokolatlan a magas osztalék.) 

87 



!993. júl. 19. (György Miklós: a Chinoinnak rúncs szüksége tőkeinjekcióra.) 
!995. jan. 6. (György Miklós a piac keserű piruláiról.) 
Magyar Nemzet. 
1992. dec. 22. (Olcsó tömeggyógyszer, pulton át.) 
1993. jún. 7. (Zsákutca.) 

1993. szept. 6. llMár nem kellNo-Spát szednie a Chinoinnak." 
Periodica Chinoina. 2. Bp. 1991. 
Pesti Hírlap. 

1992. jún. 8. (Harangoznak a Harangozó utcában.) 
1993. szept. 13. (Közgyűlés a Chinoinnál.) 
Népszabadság 

1993. febr. 10. (Vezérváltás után a Chinoinban.) 
!993. júl. 16. (A franciáké a Chinoin többsége.) 
1993. szept. 13. (Chinoin-közgyűlés új vezérkarral.) 
Süddeutsche Zeitung. 1993. febr. 24. (Sanofi hat den Markt fest im Visier.) 
Tonic Magyarország. 

é.n. (Irány ... A Chinoin! Magyarország Gyöngyszeme.) 
é.n. (20 év az élet szolgálatában.) 
Tőzsde Kurir. !993. jan. 21. (Privatizációs pikantériák.) 

3. Felhasznált levéltári források 
- a Magyar Országos Levéltárban: 
A Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. iratai: 
Közgyűlés 1913-1947 (Z 545) 
Igazgatóság ( 1911-194 7) (Z 546) 
Ügyvezető igazgatóság 1910-1948 (Z 547) 
Titkárság 1910-1948 (Z 548) 
Export osztály 1916-1948 (Z 549) 
Jogügyi osztály !917 -1946 (Z 550) 
Személyzeti osztály 1919-1947 (Z 551) 
Könyvelőség 1910-1948 (Z 552) 
Kérrúai üzemek 1910-1948 (Z 1122) 
Szabadalmi osztály 1909-1948 (Z 1261) 
AnyagosztáJy 1913-1948 (Z !275) 
Eladási osztály 1918-1948 (Z !276) 
Propaganda osztáJy 1923-1948 (Z 1278) 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkarnara általános iratai (Z 195) 
Magyar Nemzeti Bank iratai, Hitelinformációk (Z 19) 
Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet Rt. iratai (Z 102) 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank iratai, Ipari titkárság (Z 36) 

Miniszterelnökség iratai (K 26) 
-Budapest Főváros Levéltárában: 
Chinain Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár iratai (XXIX-403.) 1948-1963. 

4. Felhasznált iratanyagok és kéziratok a vállalat irattárában: 
A Chinain Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. szervezeti egységeinek iratai 194 7-1995. 

A Chinain 2000-ben. Bp. !985. (kézirat) 
A Chinain Gyógyszergyár műszaki fejlődésének rövid története. Bp. 1960. (kézirat) 
A Chinain helyzete a gyógyszeriparban és az iparban. Bp. !974. (kézirat) 
Orosz Jenő: Jelentés a vállalati kultúráról, közérzetről és néhány következtetés. Bp. !992. (kézirat) 
Veszely Ildikó: Privatizáció a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.-ben. Bp. 

1992. (kézirat) 

89 





ÁTTEKINTÉS A CHINOIN GYÓGYSZERKUTATÁSI EREDMÉNYEIRŐL 

A Chinain ipari-kutatási eredményeiben meghatározó 
szerepe volt a megfelelő tudományos háttérnek. A két 
alapító - Kereszty és Wolf- jól tudta, hogy verseny
képes új gyógyszereket csak magas szintű biológiai és 
kémiai módszerek alkahnazásával lehet kifejleszteni, 
ezért kitűnő érzékkel a tizes évek legrátermettebb tudó
sainak a szakértői tevékenységél vették igénybe. a) 

Ennek köszönhető, hogy az a színvonal, amit a 
magyar rnűvészek, természettudósok a 20. század 
elején-közepén a világ kultúrájának emelésében 
elértek, a magyar gyógyszeriparban, és elsősorban 
éppen a Chinain eredeti kutatási munkájában is időn
ként visszatükröződik 

Az új molekulák szintézisével és ezek hatásának 
megállapításával összefüggésben ki kell emelni két 
olyan tudományos "iskolát", melyek több mint fél 
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évszázadon keresztül döntően hozzájárultak a Chinain kutatási sikereihez. 
Az egyiket- a magyar farmakológiai kutatást - Issekutz Béla, a másikat- a hazai szerves kémiát -

Zemplén Géza alapította meg. A két világhírű akadémikus professzor kapcsolata és szerepe a vállalat 
kutatásában alapvetőerr különbözött. Issekutz- aki 1913-tól volt a Chinain külső rnunkatársa először a 
kolozsvári, majd az első világháborút követően a szegedi, végül a budapesti egyetemek gyógyszettani 
intézeteiben - sajátmaga állapította meg társaival a Chinainban előállított vegyületek hatásait, és 
indokolt esetben segített megfelelő klinikai partnert keresni a humán vizsgálatokhoz. 1963-ban írt 
visszaemlékezése világítja meg talán legjobban a Chinainnal közös úttörő munkáját: 1 

"Fél évszázaddal ezelőtt két fiatal vegyészmérnök azt a vakmerő célt tűzte maga elé igaz szerény 
tőkével, de nagy merészséggel, hogy az akkor a virágzás első korszakában levő német gyógyszer
iparral versenyre kelve elindítsa a szintetikus gyógyszerek hazai gyártását. Ennek a h/isi küzde
lemnek csahzem kezdetétől fogva közeli szemlélője és segítífje voltanz. Már 1916-ban mint ko
lozsvári fiatal magántmuir, foglalkoztam a Chinain gyárban szintetizált új tropin-származák, a 
novatropin farmakológiai hatásainak vizsgálatával. Ez, majd a novatropin és papaverin közötti 
szinergizmus felfedezése volt a magyar gyógyszerkutatás első olyan sikere, amelyet a vegyész és 
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farmakológus szaros együttműködése eredményezett. Ez érlelte meg bennem azt az elhatározást, 
hogy a hatás és a vegyi sz erkeze t közötti összefüggések tanulmányozása útján foglalkozzam gyógy
szerkutatással, és ezzel támogassam a fiatal magyar gyógyszeripari. Azóta is ezt tekintettem min
dig egyik fő feladatomnak. Gyógyszerkutató munkásságom együtt fejlődött a Chinoinnal." 

Issekutzétól teljesen eltérő szerepet játszott a -Chinoin kutatásában Zemplén Géza. Még németor
szági tanulmányai során ismerte meg Wolf a fiatal Zemplént, aki akkoriban Emil Fischernek, a szer
ves kémia egyik legnagyobb alakjának munkatársaként részt vett többek között a cukrok és fe
hérjék szerkezet-felderítését célzó alapvető kutatásban és aki Magyarországra visszatérve !913-
ban alapította meg a budapesti kir. József Műegyetemen a Szerves Kémiai Tanszéket. Wolf, akinek 
nem kezdő, hanem a szerves kémiai szintézisekben már járatos szakemberekre volt a legnagyobb 
szüksége, fölismerte a Zemplénnel való együttműködés előnyeit és perspektíváit. 1915-től kezdve 
Zemplén szakértői alkalmazásán túhnenően több évtizeden keresztül konkrét megbízásokat is adott 
a Szerves Kémiai Tanszékuek. 

A Chinain anyagi támogatásának, Wolf és Zemplén barátságának és együttműködésének köz
vetve lényeges szerepe volt a tanszék figyelemreméltó eredményeiben és a méltán elismert, a hazai 
szerves kémia gerincét képező Zemplén-iskola kialakításában. Zemplén munkatársaiból többen let
tek világhírű szerves kémikusok, közülük Oláh György 1994-ben kapott Nobel-díjat. A Chinain 
számára a Szerves Kémiai Tanszékkel kiépített kitűnő kapcsolat legfontosabb eredménye az lett, 
hogy Zemplén gyakorlott tanársegédeibőljó néhány került a vállalathoz kutatóként, elsőként !918-
ban Földi Zoltán, majd Weisz Rezső, Hoffmann Sándor, Fári László, Gerecs Árpád, Dőry István, 
Harsányi Kálmán és Korbonils Dezső. Hangsúlyozni kell, hogy Zemplén-tanítvány volt többek kö
zöttLányi Kálmán, Mezey Barna, Ecmy Zoltán, Császár János és Mészáros Zoltán is. Az első vi
lágháború! követő eredeti Chinoin-gyógyszerek szintézisében kivétel nélkül a Zemplén-iskola ve
gyészmémökeinek volt döntő szerepe. 

A Chinain innovációs tevékenységének máig ható lendületet adott Földi Zoltán, aki 69 évig dol
g_ozott a gyárban. Földi a magyar gyógyszeripar legjelentősebb, meghatározó egyénisége volt. 
O volt az első üzemi-ipari tudós, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Érdeklődése a 
gyógyszerkémia csakuem minden ágára kiterjedt (izolálás, szintézis, fermentálás), és azon ritka 
kutatók közé tartozott, akik képesek voltak arra, hogy a gyakran tudományos szempontból is kima
gasló eredményeiket az ipari hasznosításig vigyék. Súlyt helyezett arra, hogy a valóban jelentős tu
dományos eredményeket a Chinain nívós folyóiratokban publikálja, mert felismerte, hogy ez 
mennyire emeli a vállalat külföldi presztízsét. Wolf mellett Földinek volt döntő szerepe abban, 
hogy a húszas-harmincas években a Chinain a térség legnagyobb gyógyszergyárává vált. 

Az alábbiakban a Chinain innovációs tevékenységének a bemutatásánál nem törekszünk a 
teljességre. A történeti sorrendiséget követő regiszterszem felsorolás nem túnt célszerűnek, hiszen 
egyrészt egy-egy gyógyszer, terápiás ininyzat élettartama, jelentősége az időben elhúzódott, sőt 
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némelyiknél többszörös "renaissance" következett be, másrészt a túl sok név, adat mellett elsikkadtak 
volna az igazán figyelemreméltó eredmények. Igyekeztünk inkább a valóban új, nemzetközi szinten is 
értékelhető munkákat és ezek visszhangját megvilágítani. Ezen túhnenően néhány olyan tudományos 
eredményre is utalunk, melyek nem feltétlenül kapcsolhaták közvetlenül valamelyik kifejlesztett 
eredeti gyógyszerhez, de jól tükrözik a vállalati-kutatás-fejlesztés szíttvonalát. 

l. DISTOL: AZ ELSŐ HATÁSOS MÁJMÉTELY ELLENES GYÓGYSZER 

Wolf és Kereszty már az új gyár indításánál arra törekedtek, hogy a külföldről vásárolt ható

anyagok, illetve különböző extraktok kikészítésén túlmenően, eredeti - lehetőleg szintetikus -
gyógyszerekkel jelenjenek meg a piacon, de eleinte csak úgynevezett természetes szerves anyagok 
keverékével értek el sikert. 

A vállalat első védjegyezett készítményében az állati és növényi eredetú hatóanyagokat egyesí
tették: a "Yohimbin Kincsem" (/9 II)- elnevezésében a híres versenylóra utalva- yohimbin alka
loidot és testis extraktumot tartahnazott és Yohistrin névvel egész a 90-es évekig használták 
szexuális neuraszténia ellen. Ugyanebben az évben (1911) hozták forgalomba Bugarszky István 
munkája alapján idült ekcémák kezelésére a borókafa (juniperus oxycedrus) kátrány desztillációs 
tisztításával nyert Ca!ÚJgel kenőcsöt, amit szintén több, mint félévszázadon keresztül használtak. 
A Chinain világhírét azonban kétségkívül a filicin hatóanyag-tartahnú Distol alapozta meg. 
A páfrány tőkéjéből (rhizomafilicis maris) kinyerhető több komponensből állófilicin mérsékelt fé
regűző tulajdonságát már korábba,-, közölték2, de Mar ek József ismerte fel 1916-ban nagy jelentő
ségű gyógyító hatását juh-májmétely esetében3 

A Chinain !917 -ben vezette be a gyógyászalba ezt az első, valóban hatásos anthelmintikumot juh
májmétely ellen, de később a hatóanyag kinyerését és főleg kikészítését jelentősen módosítva marha
májmétely ellen, sőt indiai megrendelésre még elefántok számára is alkalmassá tették. A Distolt a 
húszas-harmincas években rnind az öt világrészben forgalmazták (leányvállalatok és kirendeltségek 
szárnos európai állattenyésztő országban, Közép- és Dél-Amerikában, Afókában, Kelet-Ázsiában, 
Ausztráliában, Új-Zélandon). Legnagyobb siker a németországi marhaállomány megmentése volt a 
súlyos májmétely járvány leküzdésével1927 -1928-ban; a Chinain úttörő szerepét jól mutatja, hogy ezt 
követően egy éven belül 30 német cég hozott forgalomba májmétely ellenes készíttnényt ... 

A Distol sikerében alapvető érdemei voltakKönig Rezsőnek, akinek rendkívül pozitív félévszázados 
innovációs tevékenysége indokol egy rövid kitérőt. König közvetlenül az első világháborút követően 
vegyésztechnikusként került a Chinoinba, diplomáját csak jóval később, ttil a negyvenen szerezte meg, 
ennek ellenére Wolf és Földi után neki köszönhető leginkább a Chinain "erős kémiája" és a két háború 
között megszerzett nemzetközi tekintélye. Kőnig igen invenciózus, kiváló kutató volt. Csak a 
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gyakorlati eredmények érdekelték, a "tudomány" hidegen hagyta. Jól 
mutatja ezt például, hogy bár az anyarozs alkaloidok kéntiájában tu
dományos szempontból is új eredményei születtek - melyek Kossuth
díjának indoklásában is szerepeinek - a mérsékelt gazdasági eredmények 
Játtán Kőnig a témát abbahagyta. Feltűnő, hogy a húszas évek végétől 
kezdve Földi minden jelentős, iparilag is megvalósított eredményénél a 
szabadalmakban a szerzők közölt ott találjuk Kőnig nevét - több ízben 
első helyen - de tudományos közleménye csak egy-kettő akad. Kőnig 
különlegesen jó szervező képessége, mozgékonysága, a kutatási ered
mények gyors ipari magvalósítására hangolt aktivitása kitánően kiegé
szítette az elmélyült, tudós, laboratóriumából nem szívesen kimozduló 
Földit, akit egy gyerekkori betegsége járásában is korlátozott. Mégis túl 
egyszerűsítő lenne, és hamis képen festenéuk, ha a Földi - Kőnig páros 
vitathatatlan sikereiben Földinek a "fej" és Kőnignek a ,,kéz" szerepét 
tulajdonítanáuk. Kitűnőerr mutatja ezt az ismételhetőerr meggyújtható 
gyufa (népszerű nevén: "örök gyufa") híres esete. Az alapötlet kétségkívül 
Kőnigé, az első találmányi bejelentésnek (!931) egyedill ő a szerzője. Ah
hoz azonban, hogy ez a brilliáns ötlet az egész világra kiterjedő védehnet 
és komoly üzleti sikert eredményező elismertséget kapjon, Földi 
alaposságára, ehnélyült bölcsességére volt szőkség. A brüsszeli világkiál
lításon nagy sikert arató és a svéd gyufakonszern (Svenska Tiindsticks 
Aktiebolaget, Jönköping, Sweden) által megvásárolt világszabadalomban 
már Földi Zoltán és Kőnig Rezső van feltalálóként megnevezve 4 

2. A NOVATROPINTÓL A No-SPA·IG- EGY NYOLCVAN ÉVES FOLYAMAT 
TÖRTÉNETE 

- Novatropin-a Chinoin első eredeti szintetikus gyógyszere 

Sokak számára meglepő lehet, hogy a világ gyógyszeriparára mind a mai napig élő, legszélesebb ha
tása a Chinain tennékei közill az első eredeti, szintetikus gyógyszerének, a Novatmpinnak 
(homatropine methylbromide) van.Akülönböző növényekből (pL atrapa belladonna) nyerhető atro
pin alkaloid fiziológiás, tónuscsökkentő hatásai ősidők óta ismertek A Chinain vegyészei Issekutz 
Béláva/1913-1916 közölt fejlesztették ki a Novatropint, me ly az atropin metilezett, kvaterner-annnó
nium származéka. Megjegyzendő, hogy az első biológiai vizsgálatokat a nitrát sóval végezték, de 
egyszerűbb szintézise miatt hamarosan a brontidot használták. 
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ANavatropin döntő előnye az atmpinnal szemben az, hogy a kedvező periféfiás paraszimpatolikus 
hatások megmaradásamellett a toxikus központi idegrendszeri (CNS) hatások a kvatemer szerkezet 
következtében ehnaradnak. /ssekutz - aki akkoriban a kolozsvári Orvosi Egyetem Gyógyszertani 
Intézetében dolgozott - !916-ban publikálta először alapvető felismerését5, de már ugyanebben az 
évben megjelent Kanrádi Dániel, a kolozsvári cs. és kir. katonai kórház főorvosának közleményeis az 
első humán vizsgálatokróJ6, melyek teljesen megfelelnek az állat-farmakológiai eredményeknek 

A Chinoin vezetősége azonnal meglátta /ssekutz felismerésében az üzletel és a Novatrapint az első 
világháborút követően szárnos európai országban és az USA~ban is bevezették A termék amerikai 
elterjedéséhez jelentősen hozzájárult H. Kenda/1, a new-yorki poliklinika professzora, aki a 
Novatropin kiváló hatásaira vonatkozó széleskörií európai klinikai bibliográfia után 1934-ben, a Clin. 
Med. and Surg. vezércikkében ("Leading article") méltatta a gyógyszer előnyeitb) és hivatkozott 

többek közölt /ssekut; és Konrád•~ úttörő muukásságára is 7 

A Novatrapint már a 30-as években is igen killönböző betegségeknél alkalmazták, így gyomor
bél bántalmaknál, asztmában, a szemészetben, sőt S. Muntner jeruzsálemi közleménye szerint még 

Parkinson-kórnál is előnyös gyógyászati eredményeket mutatott8 

ANavatropin sikerét tovább növelte, hogy jól kombinálható más gyógyszerekkeL Issekutz már 
!916-ban felismerte a papaverin és a Novatropin közötti szinergista hatást5, így született meg a 
Troparin, mely hamarosan a Chinain vezető humán-gyógyszer export tennéke lett. 

-A papaverin első ipari szintézise és a Pe1parin ( ethaverine) kifejlesztése 

Tulajdmtképpen a Traparin üzleti sikere ösztökélte Wolfol a papaverin ipari szintézisének a megvalósí
tására, ntivel a növényekből izolált Import-papaverin ára, illetve mennyiségi korlátai fékezőerr hatottak 
a Traparin termelésre. Wolf és munkatársai- Föld i Zoltán, Hoffmann Sándm; Weisz Rezső, Kőnig Rezső 
-elsősorban a megfelelő katalizátor megtalálásával kidolgozták a papaverin első gazdaságos, nagyipati 
szintézisét (1930)9 A módszer lehetőséget adott a papaverin szintetikus analógjának, az eredeti Per
parin-nak ( ethaverine) az előállítására is, melyrőll932-ben/ssekutz és társai-Leinzinger M., Dirner Z. 
- felismerték, hogy spazmo!itikus farmakológiai hatása jóval erősebb, mint a papaveriné10, és ezt a 
hazai, illetve külfóldi klinikai eredmények rövid időn belül megerősítetté0 1 . Az amerikai elterjedésben 
szerepe volt rumak, hogy !937-ben megállapították: a Perparin mentes minden kábítószer hatástó112 

A Poparin és Novatropin különböző kombinációs származékai (Neotroparin, Swparyl, Neo
Swparyl, stb.) révén a Chinain a 30-as években éppen a legfejlettebb ipari országokban aratta a leg-
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nagyobb sikereket (Anglia, Ausztria, Franciaország, Hollandia, Németország, Norvégia, Olaszország, 
Svédország, U.SA), módot nyújtva leányvállalatok létesítéséhez és licenc eladásokhoz.'l 

A Chinain első eredeti vegyületének, a 80 éves Novatropinnak, illetve a 65 éves Pelparinnak a 
karrierje még ma is tart. 1991-1995-ös adatok szerint14 a Novatropin hatóanyaga (homatropine 

methylbromide) egyrészt önmagában, másrészt kombinációkban gyakorlatilag az egész világon 
szerepel mint gyógyszer. 21 államban 180 cég termékeként, 237 névvel fordul elő,d) a Sanofi 

három országban forgalmazza (Brazilia, Mexikó, Spanyolország). 
APe~parin (ethaverine) ugyancsak forgalomban van, elsősorban az U.S.A.-ban, Svájcban és az 

NSZK-ban használják.e) 

-Nyersanyag problémák megoldása a háborús években 

Mint érdekes momentum feltétlenül említést érdemel, hogy a Il. világháborús években a külföldi 
piacokról a vállalat nem tudta beszerezni a papaverin- és Perparin-gyártás egyik nélkülözhetetlen 
nyersanyagát, a pirokatechint, ezért igen szellemesen, a barnaszén-kátrányvíz feldolgozásával ön
ellátásra rendezkedtek be, és erre a célra külön üzemet létesítettek Diósgyőrben. A Chinain legki
tűnőbb vegyészei egymással versenyezve foglalkoztak ez időben a pirokatechin kinyerésének lát
szólag egyszerű problémájával: Wolf az ólomsós kicsapás!, Földi és König a kátrányvíz bepárlását, 
míg Gerecs inkább valamilyen oldószeres extrakciót javasolt. Végül az utóbbi két módszer 
kombinációja vezetett eredményre, melyet hosszú évekig alkalmaztak a háborút követően is. 

-A papaverin-Perparin gyártás korszerűsítése 

A második világháború után az is komoly problémái jelentett, hogy a konkurrensek a papaverin

gyártás terén megtörték a Chinain monopol-helyzetét, és jelentősen leszorították a papaverinnek, a 
vállalat egyik legfontosabb export cikkének az árát. Wolf Emil ismét a vegyészekhez fordult15

, 

aminek hamarosan meg lett az eredménye: 1947-ben Kollonitselz János, egy ragyogó képességű 
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fiatal - mindössze húsz éves - vegyésztechnikus és társai, elsősorban Lányi Kálmán és Hevér 

Dezső a korábbi sok-lépéses szintézis helyett kidolgozták a papaverin- és Pelparin-gyártás 
lényegében ma is használatos, alapvető egyszerűsítését l6,0 

- No-Spa- az újabb nagy siker 

Miután a módosított Poparin-szintézis utolsó interrnedie~éről, a "dihidro-perparinról" kiderült, hogy 
spazmolitikus hatása nemcsak a papaverinét, hanem a Pe1parinét is felülmúlja18, Mészáros Zoltán és 
Szentmiklósi Péter ebből az intermedierből a 60-as évek elején kifejlesztették az eredetiNo-Spa-t (dro
taverine)19 ANo-Spa elsősorban a rendkívül jelentős szavjet piac meghódításával egyike lett a Chinain 
legeredményesebb termék einek, és a FÁK államaiban ma is a legfontosabb export gyógyszerünk. 

-Az ernetin üzemi előállítása 

Komoly műszaki teljesítmény volt, amikor a papaverin-gyártás közbenső tennékeiből a 
Chinainban a 60-as évek végén üzemi körűlmények közölt megvalósították az emetill alkaloid 
szellemes, új totálszintézisét, melyet a Műszaki Egyetemen Szántay Csaba, Tőke László és 
Kolonils Pál dolgoztak ki 2° A vegyület üzemesítése igen igényes munkát jelentett, melyben első
sorban Jelinek Istvánnak voltak érdemei. Több királis centrummal rendelkező alkaloid-to
tálszintézist üzenú körülmények közölt a Chinain ezzel elsőként oldott meg Magyarországon. 

3. A DIURETIKUMOK: A NAGYSIKERŰ NOVURIT ÉS A CSAK KICSIT 
MEGKÉSETT HYPOTHIAZID TÖRTÉNETE 

A húszas évek elején néhány szerves-higany vegyület (pl. Novasurol, Salyrgan) hatékonyságának 
megállapítása a diurézis-terápia jelentős fejlődését eredményezte. E gyógyszerek legnagyobb 
problémája a toxicitás volt. 
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Egyrészt a Citinain vegyészei -Föld i Zoltán és társai- másrészt a szegedi Ferenc József Tudo

mányegyetem farmakológusai -lssekutz Béla és Végh Ferenc- felfedezték, hogy szerves higany 
vegyületek és teofilJin komplexálása meglepő módon a toxikus mellékhatások jelentős csökkené
sét és a diuretikus-hatás növekedését eredmény,zi21 • E lényeges felismerés alapján a Chinain ki
fejlesztette és forgalomba hozta 1928-ban a Novuritot (mercupurin, mercurophylline), az első 
kedvező klinikai eredményekről Galgóczy számolt be22 A Novurit hazánkban és külföldön 
egyaránt hamarosan igen népszerű lett, többen utánozták, köztük komoly cégek is (pl. Winthrop 
Chem. Co.)24b 

A Novurit irodalma terjedelmes, az első jelentős külföldi ellenőrző vizsgálatokat H. Assheuer 
(St. Norbert kórház, Berlin) közölte23 kitűnő összefoglaló cikkében 1935-beng) . A Novuritot 

(mercurophylline) egészen az ötvenes évek végéig a korszeru diuretikumok megjelenéséig gyakor
latilag az egész világon használták (Európa, USA., Japán)24 

Harminc évvel a Novurit kidolgozása után, 1957-ben jelent meg Novel/o és Sprague (Merck) köz

leménye egy hatásos, új típusú, heterociklusos szulfonamid diuretikumról, a chlorothiazide-róJ25 

König és Földi a kémiai területen szerzett több évtizedes tapasztalataik alapján viszonylag gyorsan 
egy szabadahnat adtak be a chlorothiazide és diuretikus hatású rokon vegyületek szintézisére, 
amelyek közölt utóbbi diltidroszármazéka, a hydrochlorothiazide is szerepe126 A diuretikus ha
tásokat a régi farmakológus partner, lssekutz állapította meg. Csak később derült ki, hogy velük egy
időben G. De Stevens és társai a Ciba laborató1iumban szintén előállították a fenti vegyületet és 
felfedezték a chlorothiazide-hoz viszonyított erős hatásnövekedést A Ciba kutatói voltak sajnos 

fürgébbek, taláhnányi bejelentésük elsóbbsége: 1959. április 921, míg a Chinoiné: 1959. május 1426. 
A CIBA dicsősége és anyagi haszna a rendkívül nagyjelentőségű gyógyszer felfedezésében csak 

néhány héten múlotth) A független úton előállított hydrochlorothiazide-t a Chinain Hypothiazid 

névvel ma is forgahnazza. 

4. EREDETI KEMOTERÁPIÁS SZEREK 

- Medobis, antiluetikum 

A gyógyászatban régóta törekedtek lipoid-oldékony nehézfém-sók előállítására. A húszas években 
a Chinain vegyészei sikeres eljárást dolgoztak ki kámforsavfélészterekkellipoid-oldékony ezüst és 
ltiganysók előállítására, de ez a módszer nem volt megfelelő az antiluetikus hatású bizmut eseté-

ben. Hosszas kísérletezés után, 1935-ben fedezte fel Weisz Rezső, Lányi Kálmán és Péteri Ervin, 

hogy a bizmut diailii-acetátja olajokkal -például olívaolaj -gyakorlatilag korlátlanul elegyíthető, 
így a korábbiakuál sokkal nagyobb bizmuttartalmú injekciós készítményt tudtak kifejleszteni29 

AMedobis néven még ugyanebben az évben forgalomba hozott gyógyszer antiluetikus hatása sike
resen megfelelt a várakozásnak30 és egész a hetvenes évekig használ ták. 

- Rubrophen, TBC ellenes gyógyszer 

1935-ben a Chinain vegyészei az előbbinél (Medobis) sokkal nagyobb intenzitással kezdtek el 
foglalkozni Verebély Tibor a híres sebészprofesszor és munkatársa Saifer Károly javaslata alapján 
trifenihnetán-vázas TBC ellenes hatású gyógyszerek kutatásával, amit jól mutat a tárgyban két 
éven belül benyújtott hét szabadalom31 

A téma indítékát Müller Vilmos 1923-as eredményei adták, miszerint a kloroform és guaiakol he
vítésével kapott, de nem azonosított anyaggal jó eredményeket értek el a TBC műtét utáni kezelé
sénéL A Citinain által kifejlesztett eredeti Rubrophen- mely egy polihidroxi-trifenil-metán szár
mazék- 1937-ben került forgalomba. Különböző típusú TBC megbetegedésekuél a Rubrophen 

kezelés kedvező hatásáról számoltak be32 és a külföldi -elsősorban auszttiai - érdeklődés egész 
az ötvenes évekig taltott 

- Ultraseptyl- antibakteriális szulfonamid, a Chinoin első ötven évének 
legeredményesebb terméke 

Az Ultraseptyl (sulfamethylthiazole) (1939) rendkívüli gazdasági sikerét egy húszéves, magas 
szintű kutatási munka alapozta meg. Ez az a terület (a szerves-, különösen pedig az aromás-szul
fonsavszármazékok kémiája), melyben Földi Zoltánnak, mint tudósnak, nemzetközi mérce szerint 
is úttörő eredményei születtek. Ezek közölt Földi 1919-es doktori értekezésével indítva33 több 
olyan új szintézis módszer szerepel, melyeket az egész világon az ő nevéhez fűznek és amellyel a 
Chinain kutatás a húszas-harmincas években széleskörú elismertséget, rangot szerzett34,i) . A terü
leten való játtasságra utal, hogy a Citinain már 1926-ban gyáttolta a Neomagnol (N-klór-benzol
szulfamid-náttium) fertőtlenítőszert és ehhez kapcsolódik Földi egyik jelentős felfedezése is 
(1930)3

4e. Fentiek ismeretében nem meglepő, hogy Domagkl6, illetve Tréfoui!P a szulfonamidok 

antibakteriális hatására vonatkozó nagyfontosságú 1935-ös közleményeikuek megjelenése után nem 



sokkaljelentette be a Chinain is a tárgykörre vonatkozó első szabadalmát (1936. november27.)38, és 
a vegyészek aktivitását jól jelzi, hogy az ezt követő három évben további 28 db szulfonamid
taláhnányi bejelentés! tettek. Az első gyógyszerekkel (Deseptyl, Elekty/J nem volt szerencséjük, a 
konkurrens cégek a Chinoint mindig megelőzték. Az Ultraseptyl (!939) magyar humán gyógyszer 
esetében addig példa nélküli gazdasági sikere visiont teljes elégtételt jelentett a vállalatnak. A kéntiai 
munkát Földi és társai, Wolf, Gerecs és Kőnig végeztékil, az Ultraseptyl kiváló baktericid hatását a 
farmakológiai-toxikológiai vizsgálatok során Ivánovics György állapította meg39, melyeket klinikán 
elsó'ként Telegdi István igazolt40 A szegediivánovics professzor Issekutz ajánlására került kapcsolatba 
a ChinainnaL Az igazi nagy külföldi elismerést a düsseldorfi klinikán a legfontosabb konkurrens 
készítményekkel végzett összehasonlftó vizsgálatokat ismertető, és a vegyület korábbi irodalmát 
összefoglaló közlernény jelentette !942-ben, ami szerint az Ultraseptylnek kiváló kemoterápiás hatása 
és minimális mellékhatásai vannak4l,k) E közleményi követően az Ultraseptyl tekintélye annyira 

megugrott, hogy nemcsak Németországban és a vele szövetséges állarnokban vált általánossá a hasz
nálata, hanem a semleges Törökországon keresztül az "ellenséges" Angliába, így az Észak-Aftikában 
harcoló angol hadsereghez, az U.S.A.-ba, sőt a Szovjettntióba is eljutottO 

5. ANTIBIOTIKUM KUTATÁS 

-A G-penicillin: az első magyarországi antibiotikum-gyártás megszervezése 

Aminden új típusú gyógyszer iránt érdeklődőFöldi és munkatársai, Fodor Gábor- a későbbi jeles 
akadémikus professzor- és Demjén István már a II. világháború alatt megkísérelte a penici/lium 

patu/umhól a Raistrick és társai által 1943-ban izolált43 patu/in antibiotikum totálszintézisét. 
Eredményeiket egy 1944-es találmányi bejelentés és egy 1948-ban megjelent, elsősorban 

tudományos szempontból figyelemreméltó közlemény44 tartahnazza. Földi a háborút követően 
újrakezdte antibiotikumok előállítására vonatkozó kísérleteit, de most már fermentációs 
módszerrel, a G-penicillint célozta meg. Johann Béla, a kiváló mikrobiológus segítségével Földi, 
Gerecs és Kőnig 1948-1951 közölt valósították meg a kristályos G-penicillin nagyüzemi gyártását, 
és ennek az úttörő munkának a tapasztalatait később nemcsak a Chinoin, hanem a többi hazai 

gyógyszergyár is hasznosította. 

- Primycin -egy eredeti antibiotikum 

1954-ben a Debreceni Orvosindományi Egyetemen Vályi-Nagy Tibor és társai - Úri J. és 
Szilágyi I.- egy új, érdekes antibiotikumot fedeztek fel, melyet Primycin-nek neveztek el. 45 A Chinoin 
a lokális, külső kezelés eselén igen aktív, ma is használatos gyógyszert Ebrimycin névvel hozta 
forgalomba. 

6. INNO V ÁCIÓS TEVÉKENYSÉG A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT A VITAMINOK, 
HORMONOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES SZERVES ANYAGOK TERÜLETÉN 

Az első világháborút követően a vitaminok, hormonok alapvető szerepének felismerésével egy 
drámai fejlődés indult meg a világ gyógyszeriparában e területen, amiből a Chinain vezetői sem 
akartak kimaradni. Az alábbiak szerint ezt a céljukat elérték, sőt több esetben az éJen haladtak. 

-Inzulin 

Banting és társai !922-ben izolálták a tiszta inzu/int. A Chinain kutatói Földi vezetésével több éves 
kemény munkával kidolgozták a megfelelő technológiát- melynek a Jegnehezebb része az izolálás 
mellett a megfelelő alapanyag begyűjtésének és konzerválásának a megszervezése volt- és !928-
ban elkezdték az első hazai gyártású inzulin forgahnazását. 

-C-vitamin-"Eljárás skorbutellenes gyógyszer előállítására" 

Ez a címe a Chinain egyik !932-es szabadalmának46 Részletek a tudomány-történeti szempontból 
értékes szabadainti leírásból: " .. A találmány eljárás skorbutellenes gyógyszer előállítására, me/y 

készítmény a fiziológiai kísérletek szerint a skorbut kifejlődését megakadályozza, illetőleg a skorbut 
gyógyítására alkalmas." A szabadainti példa egy részletes eljárást ad meg paprika feldolgozásával egy 
kristtilyos terrnék izolálására:" .. A kristályos termék olvadáspontja 190'C körül van. Valószínű, hogy 

ez a termék valamely hexuronsavat tartalmaz." Nyilvánvaló, hogy az akkor még nem ismert szerke
zetű C-vitamin (ascorbinsav) előállítását védi a szabadalom (az !994-es FLUKA katalógus szerint az 
ascorbinsav olvadáspontja: 19G-194'C). A dolog magyarázata az, hogy Szent-Györgyi Albert- akinek 
munkásságára /ssekutz, a szegedi kolléga hívta fel Wolf figyehnét- a Chinain megbízásából kidolgo
zott egy méretnövelhető eljárást a ,,hexuronsav" előállítására. ,J:)~- ~J-:f ~ -~(L!a'{~ f -1-tvl 

A szegedi egyetem jelentését felhasználva az üzemben ~Í:~tí!ru'ge-~:lf"'fsQ=\g érett 
"paradicsom-paprikát" dolgoztak fel. Érdekes megfigyelni, a korabeli Chinoin-munkanaplóban 



(Lányi Kálmán), runikor a "hexuronsav" megnevezést az "ascorbinsav" váltja fel: ekkor vált ismertté 
a ,,kristályos termék" pontos szerkezete." m) 

-Dl" vitamin, szteroid hormonok, szintetikus szteroidok és ösztrogének 

Az ascorbinsavra vonatkozó 1932-es szabadalomná!46 sokkal meglepőbb a Chinainnak 1928. április 
17-én benyújtott szabadabna, mely Rosenileim és Webster !926-os tudományos közleményétől48 

indíttatva egy folyamatos ipari módszert véd ergoszterin 
ultraibolya fénnyel történő átalakítására, és aJDi szerint: 

"".rendkívül kiváló antirachitikus tulajdonságokkal bíró termék 
keletkezik"49 Az eljárásnál az aktív sugarakatátbocsájtó "quarc
gyöngyöcskéket" alkalmaztak. Ezt az elvet használták egy másik 

szabadalomban is, élesztőből "erőtakannány" előállítására50 

Az ultraibolya fénnyel történő folyaJDatos besugárzás (kémiai 
reakció) mint módszer is eredeti volt annak idején, de a Chinain 
vegyészeinek-Weisz Rezső, Lányi Kálmán, Péteri Eniif1- az 
"új" iránti fogékonyságára még sokkal jobban rávilágít az a 
tény, hogy Windaus a D2-vitamint csak négy évvel később, 
1932-ben írta le. Így válik érthetővé, hogy a Chinain még 
ugyanabban az évben (J 932) kezdte forgalmazni a saját előállí
tású D2-vitaJDint, aJDit több, mint hanninc éven keresztül 
lényegében a fenti elv alapján gyártottak. 

A D-vitamin, majd a hannincas évek közepétől a szteroid 
nemi hormonok kutatását és gyártását Weisz Rezső irányította. n) Utóbbiaknál a kémiai műveleteken 
túbnenően az állati eredetű nyersanyag összegyűjtése az inzulinéhoz hasonló komoly szervező
munkát igényelt. A szteroid hormonok és szintetikus szteroidok, ösztrogének előállítását célzó 
kísérletek intenzírása-négy év alatt 36 db szabadalom-talán még a szulfonaJDid kutatást is felül
múlta. Weisz és társai, elsősorban Lányi Kálmán dolgozták ki az ipari-gyógyászati szempontból 
legjelentősebb ösztron származékokat, a Hogivalt (ösztron-acetát), az Akrafaliint (ösztradiol-

propionát), valamint a Depofollánt (ösztradiol-sztearát), melyek 1938-1940-ben kerültek 
forgalomba. Weisz eredményei közül kiemelendő az ösztradiolok szelektív acilezésére vonatkozó 

új eljárása5l 

Értékes volt a negyvenes évek elején a Chinain kutatóinak- Földi, Fodor, Péteri, Demjén, 
Eretschneider Hermann, Fári László, Salamon András és Ajtai Miklós- aszintetikus szteroidok és 
szintetikus ösztrogének- hexösztrol, sztilbösztrol- kémiájában elért eredményei is5 2a-f 

Az Akrolutin (progeszteron) igen egyszerű előállítása.:. Bretschneide1; Fári és Salamon munkája 
- az egész világon szabadalmi védelmet kapott. 52g,h 

-A B [vitamin gazdaságos totálszintézise 

Nemzetközi szinten ugyancsak feltűnést keltett, amikor Kőnig, Gerecs és Földi kidolgozták 
a B (vitamin új, gazdaságos totálszintézisét (1939-1942)53, a gyógyszer a hatvanas évek végéig a 
Chinain legnagyobb mennyiségben gyártott és exportált cikkei közé tartozott. 

- Lanaclarin, Leandin - szívglükozidok 

A hannincas évek kutatásának aktivitására és eredményességére utal, hogy két eltérő típusú és 

hatású szívglükozid gyógyszert is kifejlesztettek és forgalmaztak. 
A korabeli orvosi irodalomban mind a digitalis larwta ktistályos glükozidjaiból előállított 

Lanac/arin-Chüwin, mind az oleander leveléből kinyert Leondin-Chinain hatásairól igen elismerő 

vélemények találhatók54 . 

7. A HATVANAS ÉVEK NAGY LENDÜLETE: ÚJRA EREDETI GYÓGYSZEREK 

A második világháborű, Wolf Emil halála és az állaJDosítás a Chinain "eredeti" kutatását teljesen 
tönkretette és kerek két-évtizedes kiesést okozott. 0) 

A vállalat vezetősége- elsősorban Mezey Banw, a széles látókörű főmérnök- felismerte, hogy 
innováció nélkül a versenyképesség nem tartható fenn. Nagy súlyt helyezett a fermentációs fej
lesztésre, de e mellett az eredeti gyógyszerek kutatásának a feltételeit is rövid idő alatt megte

remtette. 



Első lépésként Földi és Kőnig javaslatát figyelembevéve !959-ben létrehozták a farmakológiai 
kutatólaboratóriumot. Vezetője Tardos László, a gyakorlott orvos-farmakológus, korábban Issekutz 
mellett dolgozott taoársegédként és ez jelentősen elősegítette a Chinoin és a Gyógyszertani Intézet 

hagyományosan jó kapcsolatának újbóli megerősödését. Tardos legfőbb segítsége egy kiváló 
képességű fiatal orvos, Leszkovszky György volt, és elsősorban neki köszönhető, hogy a farma
kológiai kutatás megfelelt a kor szinvonalának. A laboratórium gyors felfejlődését jól mutatja, 
hogy a hatvanas évek első felében volt olyan időszak, amikor a gyógyszerész kutatókon kívül hat 
humán-orvos foglalkozott az új vegyületek szűrésével. 

A kémiai kutatást is jelentősen átszervezték, kibővítették, korszerűsítették (mikroanalitika, I.R., 
N.M.R.). 

A vállalat innovációs irányú elszántságára utal, hogy a hatvanas évek közepére elkészült a ké
miai kutatási épület-műszaki könyvtár- kisérleti üzem épületkomplexum. 

A vezetés aktivitása a kutatókat is inspiráita és az eredmények meglepőerr hamar jelentkeztek. 
A hatvanas évek kutatásának intenzitását, színvonalát és eredményességét kitűnőerr érzékel

hetjük, ha azt vesszük figyelembe, hogy az elmúlt több mint félévszázad alatt a Chinain kutatói ál

tal kifejlesztett és ma is forgalmazott hat eredeti gyógyszer szabadalmainak elsőbbségi időpontjai 
lllilyen megdöbbentően szoros intervallum ba esnekPl. Az is feltűnő, hogy a Gyógyszerkutató Inté

zettől az elmúlt félévszázad alatt átvett két eredeti gyógyszer bejelentéseit is ugyanebben a szűk 
időtartományban tették meg. q) 

- Seiegiline (Jumex) az első szelektív MAO-B inhibitor a 85 éves Chinoin 
egyik legjelentősebb gyógyszere 

- Előzmények- a fenil-izopropilaminok szerepe a Chinain kutatásban - Pulsoton 

A seiegiline kémiailag egy igen egyszerű anyag: egy propargil- és egy metil- helyettesítő! tartal
mazó amphetamin (fenil-izopropilamin). Az amphetamin és methamphetamin származékok a har
mincas évektől napjainkig lényeges szerepet játszottak a Chinoin életében. A vegyületek szoros ké
miai rokonsága ellenére a biológiai terület széles és heterogén. 

Ormyálkahártya-duzzadást csökkentő hatása miatt az ephedrin hatóanyagú Epheritet, illetve az 
ephedrin mellett kadeint is tartahnazó Coderitet a Chinain már a harmincas években forgalmazta és 
nátha-ellenes gyógyszerként ajánlották késóbb az amphetamint is tartalmazó Anarát. A seiegiline 
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legérdekesebb, legközvetlenebb előzményének azonban kétségkívül a Pulsoton, a Chinainnak egy 
olyan eredeti amphetamin származék gyógyszere tekintendő, melynek sztimuláns, szimpatomimetikus 
hatásait Issekutz a harmincas években ugyanabban az intézetben állapította meg62

, melyben két évti

zeddel később az ő asszisztenseként kezdte el Kno/1 iskutatását ezen a területen. 
A negyvenes-ötvenes években fenil-izopropilamin származékok körében egyébként még három, 

teljesen eltérő célú és jellegű kutatás folyt a Chinoinban, melyeknek az alapvázon kívül csak az 
volt a közös jellemzője, hogy mindhármat egy-egy igen kiváló vegyész irányította: Fodor Gábm; 

Kollonitsch J án os és Földi Zoltán. 
Fodor széleskörű munkájából talán azt érdemes kiemelni, hogy sikerült a Chinoin két klasszikus 

területét a fenil-izopropilanúnokat és az izokinolinokat egy témában egyesítenie (1943)
63 Kollonitscll 

és társai- elsősorban Hajós AIUim; Kraut Miklós és Fuchs Oszkár- a nemsokkal korábban felfedezett 
antibiotikum, a fenil-izopropilarnin vázas chloramphenicol sikeres totálszintézisét végezték el (1950-
1953). Bár eredményeiket késóbb az EGYT (ma EGIS) hasznosította, az eljárásra a Chinoin hét 
szabadalma adott védelmet64 Ebből a széleskörű katatásból a tudományos és gyakorlati szempontból 

egyaránt jelentős fémhidrid-kémiai felismeréseket kell kiemehú
65

. 
Földi eredményei is feltűnést keltettek: ephedrin származékok fém-ebelátjainak tanulmányozá

sával a einehona alkaloidok térszerkezetét derítette fel (1955-1958)66 Érdekes momentum, hogy e 
vizsgálatokban részt vettFöld i két fm, Földi Tamás és Földi András és a munka egy részét nem a 

Chinoinban, hanem Földi "magánlaboratóriumában" végezték. 
A fentiekből nyilvánvaló, hogy ezekben az időkben a Chinainban az amphetamin-, methamphe

tamin-vegyületek számottevő, gyakran "hordós" mennyiségekben álltak a kísérletező vegyészek 

rendelkezésére. 

-Az E-250 indítéka 

Az ötvenes években, a hatvanas évek elején az antidepresszív gyógyszerek első korszerű képvise

lőinek megjelenése e területre irányította a gyógyszergyárak figyeimét Az ismertté vált szabadal
rnak szerint több esetben viszonylag egyszerű fenil-alkil-aminokból indultak ki, melyek közel 
álltak a vállalatnál meglévő alapanyagokboz. Kőnig, a Chinoin-kutatás kitűnő üzleti érzékkel meg-
áldott vezetője, látva az új irányzatot, azt javasolta Ecse~y Zoltánnak,+hogy állítson elő új szerke:'"(<tJ:z:Fg.'f,i 
zetű, tehát megfelelő biológiai hatás eselén szabadalmaztatható aminokat Ecsery szerenesés mó-
don felfigyelt arra, hogy a progargil helyettesítés megfelel ennek az elvárásnak és egy korábban 
nem ismert típusú vegyületcsaládhoz lehet eljutrú. Munkatársával Müller Miklósné vegyészmér-
nökkel így előállították többek között az N-metil-benzilamin és a methamphetamin propargilezett 
származékait Az előbbi az E-242, az utóbbi az E-250 jelzést kapta, ezek a megnevezések Müllerné 

utánevével (Erzsébet) jelzett munkanapló kísérletszámozásából erednek. 
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Az előzőek szerint62 a Chinainnak az Jssekutz-intézettel az amphetaminokterén több évtizedes, 
kitűnő kapcsolata volt, így az 1961-ben szintetizált új-típusú aminok vizsgálatára is Knol/ Józsefet 
kérték fel, akinek a témában már komoly tapasztalatai voltak. 

-Az E-250 (Deprenyl) megelőzte a pargylint-egy téves állítás cáfolata 

Az új vegyületek egy részének, köztük az E-250-nek a találmányibejelentését a vállalat !962. 
március 30.-án tette meg56 Mint látni fogjuk, ennek a dátumnak a szerepe döntő a Chinain inno
vációs tevékenységének reális megítélése szempontjából a seiegiline témakörben. A propargilezett 
aralldlaminok kémiai újdonságát ugyanis nemcsak Ecsery, hanem W B. Martin, az Abbott 
(U.S.A.) vegyésze is felismerte. A propargilezett metil-benzilamint (mely azonos az E-242-vel), 
mono-arnin-oxidáz (MAO)-bénító, vérnyomáscsökkentő hatásai alapján az Abbott 1962. december 
3.-án szabadalmaztatta67·') és pargy/in (Eutonil) névvel gyógyszerré fejlesztette. A két találmányi 
bejelentés56•67 elsőbbségi időpontjait összevetve vitathatatlan, hogy a Deprenyl (E-250) több mint 
nyolc hónappal megelőzte a pm·gylint. 

Az E-250 szintézise idején (1961. november) Ecserynek, vagy bárki másnak nem lehetett 
tudomása a MAO-bénító pargy/in létezéséről. 

Ezért határozottan le kell szögezni, hogy az elmúlt években széles körben hangoztatott, illetve 
különböző helyeken írásban még a legutóbbi időben is'l megjelent állítás, miszerint Ecser-j pargy
/in analógok "mee too" célból végzett szintézise kapcsán állította volna elő a Deprenylt (E-250), 
nem felel meg a tényeknek. 

Ecsery jó szemmel és némi szerencsével, saját intuíciója alapján, világviszonylatban elsőként 
alkalmazta ara/ki/ aminoknál a propargil helyettesítéstt) 

-Az új Jelismerés 

Az első farmakológiai és vállalati kutatási jelentésekből, sőt Ecsery és társai első szabadalmából56 

sem lehet arra következtetni, hogy a Chánoin, és valószínűleg a magyar gyógyszeripar eddigi 
legnagyobb eredeti gyógyszerének az alapjait rakták le. A döntő változást, a siker reményének a 
kezdetét jóval később az jelentette, arnikor Knoll és társai ahhoz a lényeges felismeréshez jutottak, 

hogy a vizsgálatra adott új típusú fenil-izopropilarnin származékok némelyike, különösen az E-250 
jelzésű vegyület, a referens anyagokétól minőségileg eltérő, előnyös biológiai hatásokkal ren
delkezik. Knoll és társai- Ecsery, Nievel János, Knoll Berta, Kelemen Károly, Magyar Kálmán, 
Vizy E. Súlveszter-világviszonylatban új felismerésének lényege, hogy az E-250 (Deprenyl), de 
főleg annak optikailag aktív, 1-módosulata - arninek előállításában Kósa Ildikónak volt jelentős 
szerepe68 -a seiegiline {(-}-Deprenyl, 1-Deprena/in, Jumex] az első szelektív, úgynevezett MAO
B inhibitor69, a specifikus farmakológiai hatás bizonyításában Knoll mellett Magyar tevékenysé

gél kell kiemelni. 
A seiegiline rendkívül előnyös neuroprotektív klinikai alkalmazhatóságának, elsősorban az anti

Parkinson hatásnak a megtalálásában W Birkmayer, P. Riede~-er, L. Ambrozi és M. B. H. Youdim 
vizsgálatai voltak alapvetőek, és döntően hozzájárultak a terrnék elismertségéhez 7° 

A seiegiline használatánál tyrarrúrr-tartalmú ételek fogyasztása esetén sem fordul elő a nem
specifikus MAO-bénítókra jellemző, és sokszor életveszélyes melléktüneteket okozó "chees-effect". 

Hangsúlyozni kell, hogy a seiegiline-nek a Parkinson-kór mellett a legújabb eredmények szerint 
egyéb, elsősorban idős korban jelentkező betegségnél (pl. Alzheimer-kór) is szignifikáns, 

neuroprotektív hatása van. 

-A világsiker 

A seiegiline az első közép-kelet-európai gyógyszer, amit a II. világháború után az U.S.A.-ban törzs
könyveztek (1989). A terrnékről megjelent közlemények száma hihetetlenül nagy: több mint kettőezer, 
ami napról-napra növekszik, az 1993. előtti eredményeket egy kitűnő könyv foglalja össze. 71 

A Chinain Selegiline-je, melyet szerte a világon a MAO-B-bénítók "gold standard"-jének 

tekintenek, nyilvánvalóan a magyar ipmi-tudományos eredmények élvonalához tartozik. 

- Sensit (jendiline)- calmodulin antagonista szívgyógyszer 

Az ötvenes évek végén jelentek meg az első tartós hatás ú antianginás gyógyszerekis a világpiacon. 
E terápiás irányt célozvaHarsányi Kálmán és társai- Korbonils Dezső, Kiss Pál és Takács Kálmán 
_a hatvanas évek elején számos új difenil-propilamin származékat szintetizált, melyek közül egyet 
a keringésfarmakológiai vizsgálatok során Leszkovszky György és Tardos László különösen 
előnyösnek talált55 A Chinain eredményeitől") indíttatva a Thiernann (Organon) kifejlesztette, 



majd 1974-ben az NSZK-ban forgalombahozta a Sensit-et lfendiline). A gyógyszerről a szintézis 
ismertető és a kedvező klinikai eredményekre célzó első közlemény72 óta közel 600 publikáció je
lent meg, nagyrészük az elmúlt évtizedben. A közlemények viszonylag nagy számához hozzáj árult, 
hogy míg a fendiline kalcium-antagomsta hatása Fleckenstein-szerint csak mérsékelt,73 addig cal
madulin-antagonista hatása felülmúlja a "klaSszikus" kalcium-antagonisákét74 

- Libexin (prenoxdiazine)- hatásos, nem narkótikus köhögéscsillapító 

1963-ban Harsányi és társai- Korbonits, Kiss, Malyáta Ilona- szerkezet-hatás összefüggések 
alapján 7

5
" egy új típusú, nem kábí tó köhögéscsillapítót szintetizáltak, melynek, előnyös légzés-te

rápiás tulajdonságait Tardos és Erdély Ilona igazolta75b. A fendiline egyik intermedierjéből kép
zett oxadiazol-szárrnazékot Libexin névvel a Chinain meglepő gyorsan forgalombahozta (1964). 
Külföldön a Libexin (prenoxdiazine) Olaszországban a legnépszerűbb, abol három cég forgal
mazza. v) 

- Probon (rimazólium)- nem kábító, új típusú analgetikum 

Mészáros Zoltán a Nevigramon (nalidixsav) előállítása kapcsán a hatvanas évek közepén egy új 
homopírimidazol szintézist ismert fel, ami egyszerűlehetőséget adott nagyszámú pirido[l,2-a]pi
rimidin előállítására. E vegyülettípus biológiai hatásairól nem voltak ismeretesek korábbi adatok, 
ezért nagy érdeklődés! keltett, amikor érdekes farmakológiai tnlajdonságaika~ elsősorban a nern
káhító analgetikus hatást Knoll és Fürst Zsuzsanna megállapította76 Eredményeik alapján 
fejlesztette ki a Chinain az új típusú Probon minor analgetikumot. 

- Osteochin (ipriflavone)- osteoporosis ellenes gyógyszer 

Az Osteaehin (7-izopropoxi-izoflavon) a Chinain egyik igen sikeres, fontos terméke és kétségkí
vül a ritka "előzmény nélküli" gyógyszerekhez sorolható. 

A vegyület fő terápiás hatásához elég kalandosan jutottak el. 77 Ismeretes, hogy izoflavon vegyü
letek nagyszámban fordulnak elő a természetben, főleg pillangós virágú növényekben, és többnek 
jellegzetes biológiai hatása van. Feuer László a Chinainban feltételezte, hogy ezeket a hatásokat 
állatoknál esetleg anabolikus ( súlyhozam növelő) irányba lehetne kifejleszterú. Mivel a Zemplén
iskola egyik klasszikus területe éppen a flavonoidok kémiája volt, Feuer a Műszaki Egyetem Szer-

ves Kémiai Tanszékén megbízta Farkas Lórándot, hogy a fenti hatástani célra állítsanak elő új izo
flavonokat. Farkas kutatócsoportja Nógrádi Mihály vezetésével közel 200 új izoflavont szinteti
zált. Különböző állatokon végzett vizsgálatok alapján e vegyületek valóban mutattak bizonyos 
anabolikus hatást, továbbfejlesztésre az FL-113 (ipriflavone) került. Az általános farmakológiai 
vizsgálatok során úgynevezett patkányúsztatási kísérleteket is végeztek, így ismerték fel az FL-113 
kedvező antianginás szív-hatásait. A széleskörű vizsgálatoknál azt is megállapították, hogy az FL-
113 a csont kalcium-anyagcseréjét is előnyösen befolyásolja. A humán klinikai-farmakológia elin
dításánál azonbanFeuer még határozottan az antianginás hatásokra helyezte a súly~ és bárminden 
követ megmozgatott, az FL-113 klinikai kifejlesztése 1971 és 1979 közölt alig haladt előre. Alap
vető változást jelentett, amikor 1979-ben a japán Takeda cég az FL-113 antiischemiás hatásairól 
megjelent Lancet -cikk 78 alapján érdeklődni kezdett a gyógyszer iránt. A Takeda piackutatása 
viszont nem a Feuer által favorizált antianginás, hanem egyértelmilen az osteoporosis ellenes 
hatást tekintette érdekesnek, amit a cég saját farmakológiai, majd klinikai vizsgálataival támasztott 
alá 79 A Takeda intenzív fejlesztése eredményeként az ipriflavone így először Japánban került for
galomba osteoporosis ellen Osten névvel 1988-ban. A gyógyszert azóta jó néhány országba, így 
hazánkba is bevezették, de legjelentősebb ma is a japán export. 

8. A HETVENES-NYOLCVANAS ÉVEK: ERŐSÖDŐ KÉMIA- GYENGE BIOLÓGIA 

E periódus igen pozitív eredménye, hogy hé~ az előző évtizedben elindított eredeti molekulát 
sikeresen gyógyszerré fejlesztettek (Jumex, Probon, Sensit, Osteochin, Myelobromol, Elobromol, 
Primycin). Ugyanakkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy újabb eredeti Chinain-gyógyszer 
1970 óta nem született. Ezt csak részben lehet indokoini az elmúlt politikai rendszer ellenttnondá- -- \ 
sos iparpolitikájával, a vállalatta kényszerített és a gyógyszer-vonalat háttérbe szorító intézkedé
sekkel (pl. szavjet-magyar agráregyezmény J, a magyar szabadalmi jog elmaradottságával, kalóz
tevékenységre is lehetőséget adó lazaságával, stb., melyek hatásának részletes elemzése túlnőne a 
Chinain-történet keretein. Az eredménytelenségben egyéb okok is szerepet játszottak, melyek kö-
zött első helyen a kémia és az első biológiai vizsgálatok (screen) aránytalanságát kell kiemelni. 
Míg a hatvanas évek elején-közepén a kntató (preparatív) vegyészek-farmakológusok aránya, és 
utóbbiak vizsgálati módszerei többé-kevésbé megfeleltek a nyugati normáknak, addig a későb
biekben a jelentősen kibővített és színvonalában is megerősített kémiai katatással a Chinain bioló-
giai vizsgálati Iehetőségei messze nem tartottak lépést. Hangsúlyozni kell, hogy ennek az áldatlan 
helyzetnek nem csak anyagi okai voltak. A vállalat a hetvenes években négy biológiai-biokémiai 
laboratóriumot épített, vagy rendezett be, de ezek egyrészt kivétel nélkül távol estek a Chinain 
telephelyétől (Budán az Onkológiai Intézetben és a Rózjadombon, a ChinQin váci telepén és a 
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Róbert Károly körúti kórház területén), másrészt egyik sem az alap-screen feladatok ellátását 
szolgálta. Ezzel egyidejűleg a hatvanas években lendületes munkát végző, egységes irányítás alatt 
álló farmakológiai laboratórium a lecsökkent kutatói létszáru mellett még szervezetileg is három 
részre szakadt, műszerparkja elavult. 

A vezetés koncepciója az volt, hogy az alap szűrővizsgálatokat a Chinain régebbi kedvező tapasz
talatai alapjáu külső erőkkel, elsősorban az orvosi egyetemek gyógyszertani intézeteivel kell elvé
geztetni. Ez a gyakorlat azonban már nem felelt meg a korszeru gyógyszerkutatás megnövekedett igé
nyeinek, főleg a vegyészek felé történő visszajelzés lassúsága, de az alkalmazott screen-módszerek 
egy részének elavultsága miatt sem. A kutató vegyészek közül többen nagyon is jóllátnik az eredeti 
kutatás ttagikus helyzetét és erre a vállalat vezetőségének a figyehnét szóban, sőt 1978-ban egy hasz
szabb tanuhnáuy keretében írásban w) is igen határozottan felltivták80, de a lehetőségek alig javultak. 

Az eredeti kutatás kilátástalansága éppen a legtehetségesebb vegyész kutatók közül többet ösz
tönzött a vállalat elhagyására, vagy a "szocialista" ipar nívótlanságához oly nagy mértékben hoz
zájáruló szabadalmi-újítási "lehetőségek" kihasználására, a fejlett nyugati cégek által mélyen el
ítélt "reprodukciós" gyógyszerkutatási tevékenységre. A hetvenes-nyolcvanas évek eredményte
lenségéhez az is hozzájárul!, hogy hihetetlenül sokféle biológiai hatást céloztak meg. Volt olyan 
kémiailag viszonylag egységes vegyületcsoport, melytől négy-öt, különböző hatású gyógyszer ki
fejlesztésének a lehetőségél remélték. A véges biológiai vizsgálati erők így a koncentrálódás he
lyett teljesen szétforgácsolódtak. A nagyszáruú hatástani irány ismertetésére jelen munkában nincs 
mód, ezek a korabeli vállalati "Kutatási Jelentések"-ben megtalálhatók 

A kémiai kutatás osztályozása a vegyületek szerkezete alapjáu az adott időszakban a nagyszáruú ku
tatási téma ellenére egyszerűbb: az aril-alkilaminok és a nitrogén-heteraciklusok (mindkettő a Chinain 
,,klasszikus" területe), a ciklodextrinek és komplexeik, a prosztaglandinok és a piretroidok; az utób
biak a Chinainban korábban nem tanuhnáuyozott, érdekes természetes-szerves anyag származékok. 

Az öt csoportból az első kettő több képviselőjénél felcsillant ugyan a gyógyszerré válás lehető
sége, de az itt végzett széleskörű és több esetben magas színvonalú munkának mai szemmel első-

sorban tudományos értéke van, melyre a későbbiekben egy appendixben visszatérünk; az utóbbi 
három újdonsága, illetve a prosztaglandinok és piretroidok kutatásának eredményessége viszont 
lényeges részét képezik a Chinain történetének. 

- Cik/odextrinek és zárvány-komplexeik kutatása - nagy remények, gyenge 
üzleti eredmények 

1891-ben Villiers, majd később Schardinger és mások felismerték, hogy bizonyos mikroorganiz
musok, illetve a ciklodextrin ttanszglükoziláz enzim hatására keményítőből új tipusú 6-1l cukoregy
ségből álló, kristályos, gyűrűs vegyületek képződnek, melyeket ciklodextrinekuek neveztek el 81• 82 . 

A ciklodextrinek gyűrűje alkalmas arra, hogy különböző idegen molekulákkal (hatóanyagokkal) 
úgynevezett zárványkomplexeket képezzenek és ezzel megváltoztassák az oldhatósági, felszívó
dási tulajdonságokat, ami elsősorban a gyógyszer- és élelmiszeriparban előnyös, újtípusú hasz
nosításra nyújthat lehetőséget. Utóbbi reményében a Chinainban a ciklodextrinek kutatására egy 
bizonyos fokig önálló egységet létesítettek 1972-ben, melynek vezetésével Szejtli Józsefet, a (1JJ!x-2flp0) 

tenület kiváló szakértőjét bízták meg. A kutatórészleg működéséhez a budai Rózsadombon igen 
elegáus környezetben, egy többszintes villát rendeztek be, melynek egy része képezte valanúkor 
Földi nevezetes "magánlaboratóriumát". 

Bár a Chinainban a ciklodextrinek fermentációs gyártását üzemi méretben végezték és a 
"villalaboratórium" a különböző típusú ciklodextrin-gyógyszer komplexek előállításával másfél 
évtizeden keresztül széleskörű, nemzetközi szinten is magasra értékelt tevékenységet folytatott, a 
vállalat nem tudta ezeket az eredményeket üzleti szempontból megfelelőerr kihasználni. x 

-A prosztaglandinok- kiemelkedő, sikeres műszaki fejlődés 

A második világháborút követően a Chinain kémiai-műszaki színtjének egyik legnagyobb emelke
dését a prosztaglandinok ipari totálszintézisének a megteremtése jelentette. 

Az aerob élőszervezetek működésében lényeges szerepet játszó endogén prosztaglandinok -
speciális szerkezetű cikiopentán származékok- egyes képviselőinek első szintéziseiről a hatvanas 
évek végén közel egyidőben, de egymástól függetlenül száruoltak az Upjohn kutatói, illetve EJ. 
Corey, valamint R .B. Woodward és társaik83 

Szántay Csaba professzor hívta fel Mészáros kutatási igazgató figyehnét a prosztaglandinokra, 
aki felismerve az új lehetőségeket, Kovács Gábort azzal bízta meg, hogy szervezze meg ezekuek 



az érdekes, biológiailag igen hatékony vegyületeknek a szintézisét a Chinoinban. Kovács és társai, 

Simonidesz Vilmos és Székely István vezetésével, a Szerves Kémiai Tanszékkel közösen 1970-ben 

indították meg az igényes kémiai módszereket alkalmazó kutatást, melynek nagy lendületet adott, 

amikor Tömösközi István, a terület kiváló szakérteje is bekapcsolódott a munkábaY). Elsősorban 
Tömösközi érdeme a Corey-féle 20 lépéses PGF2a-szintézis jelentős egyszerűsítése, ez adott lehe

tőséget egy gazdaságos, méretnövelhető eljárás kidolgozásár.S4 Utóbbiban fontos szerepe volt 

Insztitóris László és társai lelkes munkájának. Lényegében ez a részletesen kidolgozott, és a ké

sőbbiekben folyamatosan továbbfmomított szintézis szolgált alapul a Chinoin kutatóinak a 

prosztaglandinok kémiájában nemzetközileg is elismert további sikereihez. Hozzájárultak ezekhez 

a kitünő külföldi kapcsolatok is, melyekből kiemelendő a Carey-intézettel (Harvard Egyetem, 

U.S.A.) kialakított kooperáció. Megjegyzendő, hogy E. G. Corey elsősorban e terűleten elért ered
ményeiért !990-ben Nobel-díjat kapott. 

A hetvenes évek második felében a Chinain prosztaglandin-kutatásának színvonalát talán az mu

tatja a legjobban, hogy !977 -ben, néhány hónappal Cm·ey, Keck és Székely a prosztaciklin (PGI
2
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első szintézisét ismertető közleményének85 megjelenését követően, Tömösközi és társai -

Galambos Géza, Simonidesz, Kovács- is ismertették a PGF2a előállítására vonatkozó eljárásu
kat86 (Székely ebben az időben a Chinoin ösztöndíjasaként Corey mellett a Harvard Egyetemen 

dolgozott.) Az ezt követő évtizedben a Chinoin vegyészei szám os eredeti prosztaglandin szárma

zékat állítottak elő87, de elsősorban a kémiai színtnek megfelelő biológiai háttér és támogatás 

hiánya miatt nem tudtak új gyógyszert kifejleszteni. Ez az eredménytelenség a nyolcvanas évek 

közepére a legkiválóbb kémikusok szétszéledéséhez és az eredeti prosztaglandin kutatás megszű
néséhez vezetett. A problémákat még tetézte, hogy az időközben felépült prosztaglandin üzemben 

a PGF2a termelése enyhén szólva akadozort, és a Chinainban az egész prosztaglandin témának 
nem sok jövőt jósoltak A nyolcvanas évek második felében ebből a kátyúból elsősorban két ember 

lelkesedése, szakértehne és kitartó, kemény munkája rántotta ki a prosztaglandinok megrekedt 

szekerét: Hermecz Istváné és Szabó Tiba ré. Hermecz a kémiai kntatás, Szabó pedig a prosztaglan

din gyáttás vezetőjeként bebizonyították, hogy korszeru fizikai-kémiai és analitikai háttérrel, a 

GMP-nek minden szempontból megfelelő szervezettséggel és dokumentációval a prosztaglan

dinok előállítását gazdaságossá lehet tenrú. A legfejlettebb nyugati országok (USA, Svédország) 

cégeivel kialakított együttműködések keretében a prosztaglandinok (pl. Alfaprostol, Latanoprost, 
stb.) ma a Chinoin egyik legjobban fejlődő, ígéretes termelési területét képezik88 . 

- Piretroidok- környezetkímélő, specifikus inszekticid növényvédőszerek 

Bár a Chinainban a két világháború között, majd a hatvanas évektől kezdve ismét jelentős növény

védőszergyáttás folyt, saját kutatási eredménnyel a piretroidok megjelenéséig csak elvélve talál

kozhatunk. Ezek közé kell sorolni a Chinoin első növényvédőszerét, a K/m·o/-t (1920)89 , valamint 

néhány, a korabeli megnevezés szerint "organikus páccal" kezelt, a növényi magvakhoz jól tapadó 

réz-készítményt (1925-1934)90, mindkét típust csávázószerekként használták fel a vállalat kiváló 

vegyésze, Friedl (Fehérváry) Gusztáv kísérletei alapján. 

A piretroidok a némely növényből (pl. chrysanthemum cinerariaefolium) kinyerhető inszekticid 

hatású piretrinek szintetikus származékai, és legfőbb előnyük, hogy melegvérű élőszervezetekre 

gyakorlatilag nem toxikusak, és bomlástennékeiknek nincs környezetszennyező hatása. 

A piretroidok kémiai szerkezete és előállítási módszereik több szempontból rokonságat mutamak a 

prosztaglandinokéval, így nem meglepő, hogy a Chinoinban a hetvenes évek elején megindított 

piretroid-gyártás akkor kezdett jelentőssé válni, amikor a munkába Székely, a prosztaglandinok kiváló 

szakértője is bekapcsolódott. Irányítása mellett a nagytétényi gyáregységben a megfelelő szintézis

módszerek és nemzetközi kapcsolatok kialakitásán túlmenően hatástani vizsgálatokra is módot talál

tak, és sikerült kifejleszteni a Chinmix91 és Transmix92 eredeti piretroid inszekticideket 

9. A KILENCVENES ÉVEK: EGYÜTT A SANOFIVAL- SZEMLÉLETVÁLTÁS 
A CHINOIN EREDETI KUTATÁSÁBAN- t~l(.rf;,jóA;ZJ>''l. 

A kilencvenes évek első felében a Chinoin kutatása több szempontból gyökeresen megújul t. A vál

lalat korábbi sikeres eredményeinek hangsúlyozott elismerése és értékelésemellett a Sanofi veze

tői hamarosan megállapították, hogy eredeti kutatásunk nem felel meg a világ gyógyszeriparában 

kialakult kemény verseny feltételeinek. 

A kutatás átszervezésével, a célok és márlszerek megváltoztatásával Arányi Pétert, a korszerű 'i!J:JZ.fX-26{)i[Vil 
biokémia elismert szakértőjét bízták meg, aki korábban a Gyógyszerkutató Intézet biológiai kuta-

tását vezette. Az új kutatási igazgató következetesen elfogadtatta a Sanofi által képviselt gyógy-

szerkutatási irányzatot, melynek lényege, hogy első lépésben elméleti alapokon meghatározott mo-

lekuláris célponton (receptor, enzim) támadó, tehát ismert hatásmechanizmusú vegyületek közül 

választják ki a lehetőleg újszerű kémiai szerkezetű gyógyszerjelölteket Az új kutatási filozófia 

megvalósítása során létrejött a CHINOIN "molekulabankja" is, mely e véletlenszerű in vitro szűrő-

vizsgálatok fizikai alapjául szolgál. 
A Chinoin hagyományos in vivo szűrővizsgálati rendszerének in vitro szűrővizsgálati rendszerrel 

történő felcserélése döntő szemléletbeli változást jelentett, melynek szárnos előnyét lehet érzékelni. 
f,~ t,yp YL<Tw, 
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Egyrészt sikerült a "felfedező" kutatási munkát függetleníteni a külső együttműködő intézetektől, 
másrészt felgyorsult az újonnan szintetizált vegyületek biológiai tesztelése. Így javult az együttműkö
dés a biokémikusok és a szintetikus vegyészek között, és a felfedező csapatmunka erősödött. Kialakult 
a vállalaton belül a vegyészek által régen óhajtott gyors eredményközlés (visszajelzés) gyakorlata. 

E megközelítésnek további előnyei: kevés anyagat igényel, az állatfelhasználás is jelentősen 
csökkenthető, nagyszámú vegyület gyors vizsgálatára nyilik mód, a hatásosság és főleg a specifitás 
optimalizálása sokkal könnyebb a hagyományos farmakológiához viszonyítva és nagyobb a re
mény világviszonylatban is eredeti gyógyszertípusok megtalálására. 

Fontos változást jelentett az is, hogy- az erők koncentrálását célozva- a nagyszámú és hetero
gén kutatási témák két hatástani területe, a központi idegrendszer (CNS) és a légzőszerv ek beteg
ségeire szűkültek le. Ez lehetővé tette szakmai és technikai szempontból egyaránt az adott terüle
teken folyó kutatások elmélyülését és színvonalánák növelését. 

A preklinikai (kémiai és biológiai), valamint a klinikai fejlesztésünknek a 90-es évek nemzetközi 

követelményeihez való felzárkóztatását jelentette a GLP, GMP és GCP munkákúltúrák meghonosí
tása, mely ugyanerre az időszakra esett. Fenti elvek elfogadtatását nagyban segítette a Sanofi fej
lesztésekbe történt bekapcsolódásunk. 

A Sanofival való együttműködés lehetőséget nyújt arra, hogy minden igazán értékes új anyag va
lóban kifejleszthető is legyen, és a Chinain a korábbi eredeti gyógyszerkutatási sikereit újabbakkal 
gyarapíthassa. 

A CHINOIN KUTATÁS KAPCSOLATA A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 

ÉLETTEL A- "FöLDI-ISKOLA" 

A bevezetőben hangsúlyoztuk, hogy a Chinain kutatás megindításánál és kifejlesztésénél milyen 
lényeges szerepe volt a különböző egyetemek tudós professzorainak, a kémiai vonalon elsősorban 
Zemplén Gézának. 

Némi idő elteltével azonban mindjobban érvényesült egy ellenkező irányú hatás is: a Chinain 
kutatás befolyása a felsőoktatásra, a hazai és nemzetközi tudományra. 

A huszas évektől fokozatosan emelkedő színvonallal a vállalatnál kialakult a klasszikus szerves 
kémiát a hatékony gyógyszerkutatással, a nagyipari módszereket és gazdaságosságat a magas 
elméleti felkészültséggel ötvöző speciális, igényes kutatási stHus, mely elsősorban Földi Zoltán 
akadémikus tevékenységének köszönhető. 

A Chinain "erős kémiája", a "Földi-iskola" hatása nemcsak a hazai tudományos élet és felsőok
tatás megfelelő területein érvényesült, hanem Földi saját, illetve munkatársai és tanítványai 
eredményein keresztül nemzetközi szinten is jól kimutatható. 
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Földi professzor hosszú időszakon keresztül rendszeresen- egy külön tantárgy keretében- tartott 
előadásokat a Budapesti Műszaki Egyetemen, de rajta kívül még szárnos Chinain kutató vett, illetve 
vesz részt a hazai felsőoktatásban, sőt többen főhivatásul választották az egyetemi pályát. Utóbbiak 
közül ki kell emelni Gerecs Á1pádot, Fodor Gábort és Náray-Szabó Gábort, akik Chinoin-kutatóból 
lettek nemcsak tanszékvezető egyetemi professzorok, hanem a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai is (hármójuk közül Gerecs és Fodor közvetlen munkatársa volt Földinek). 

A felsőoktatásban és különböző tudományos szervezetekben való aktív részvétel mellett Földi 
nyomán alakult ki a Chinain publikációs stratégiája is. Ennek lényege, amint erre Földi működé
sével kapcsolatban már az előzőekben utaltunk, hogy minden valóban új tudományos eredményt 
publikálni kell amennyiben ez a gazdasági érdekeket nem sérti , mivel egy jó közlemény jelentősen 
növeli a vállalat külföldi presztizsét még akkor is, ha nem kapcsolható közvetlenül valamely ipari
lag megvalósított eredményhez. 

A nemzetközi szinten is számontattolt és a Chinainból származó tudományos munkák túlnyomó 
többségét az említett négy akadémikus (Földi Zoltán, Fodor Gábor, Gerecs Á1pád, Náray-Szahá 
Gábor) és az MTA doktorai (Hennecz István, Korbonils Dezső, Kovács Gábor, Mészáros Zoltán, 
Szejtli József, Tömösközi István, Virág Sándor) és kutatótársaik közölték. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy az ehnúlt nyolc évtizedben az említetteken kivül még számosan hozzájárultak a Chinain 
tudományos elismertségéhez, akik közül külön ki kell emelni a kor színvonalának megfelelő gyógy
szer-analitika és molekula-szerkezet meghatározás terén Wessel Flóra, Vargay Zoltán, Paál Tamás, 
Milch György, illetve Dávid Ágoston, Horváth Gábor, Simon Kálmán és társaik tevékenységéL 

Az alábbiakban a Chinoin-kutatás néhány jelentősebb tudományos eredményének vázlatos 
ismertelésén keresztül azt szerelnénk demonstrálni, hogy a "Földi-iskolának" nemcsák a szelleme él 
ma is, de jó néhány esetben a huszas évektől napjainkig a konkrét területét tekintve is egy állandóan 
fejlődő egységet képez. Talán a legjellemzőbb összefüggéseket a Chinain pliimidin-kémiájánák 
tudományos eredményeinél találhatjuk. Földi, Fodor és mások a negyvenes években egy közlernény
sorozatban számoltak be különböző pirintidinek szintéziséről, kiindulási anyagokként P-amidino
akuilsav-származékokat használták93 Több évtized elteltévellényegében ezt a módszert fejlesztették 

tovább Mészáros, Hermecz és társaik, amikor a P-helyzetben szemiciklusos amidin csoporttal 
helyettesített akuilsavákból a nitrogén hídfős pirido[l,2-a]pirimidinekhez és rokonaikhoz jutottak, 
melyek érdekes farmakológiai tulajdonságairól korábbi adatok nem voltak ismeretesek. Munkájuk 
folyamán nagyszámú, több mint kétezer vegyület kémiáját és szerkezet-hatás összefüggéseit tanulmá
nyozták, eredményeiket számos közleményben94 és több kitünő összefoglalóban ismertették95 • 

Figyelmet érdemel, hogy a pirido[ l ,2-a ]pirimidinek kedvező farmakológiai hatásait jó néhány fontos 
gyógyászati területen megállapították (fájdalom-gyulladáscsökkentő, gasttointestinális-cytoprotektív, 
asztma-ellenes, vértestecske-aggregáció gátló, antiatherosclerotikus, antiangínás hatás )95e . 

Hermecz és társai a szintézismódszert etoximetilén-malonitrilből kiindulva kondenzált amino-



pirimidinekre is kiterjesztették96 ami azért is jelentős, mett negyven évvel korábban ugyanebből a 
kiindulási anyagból a rokon irányú kísérletek eredménytelenek voltak93b. 

Föld i kutatásáboz szarosan kapcsolódnak a Korbonils és társai által P-amino-acilamidittekből97, 
illetve N-hidroxi-amidittekből (amidoximokból)98 kiinduló pirimidin szintézisek is. Figyelemre

méltóak a Chinoitt kutatóinak (He~·mecz, Korbonits, Mészáros, Seres Jenő, Takács Kálmán és tár
saik) a pirimidittek és rokonaik gyűrű-lánc tautomeriájára96·99, azol-azin, 100, azitt-azitt101 , és azin
azal98a,Jo2, típusú gyűrűtranszformációira vonatkozó megfigyelései. 

Föld i a hannincas években kiterjedt kutatást végzett több-rűtrogén-atomos azolak körében N-N

kötés kialakítására 103; ennek nyílvánvaló folytatása a hetvenes években felfedezett új pirazal-szin
tézis, melynek mechanizmus-vizsgálatai alapot adtak a Boulton-Katritzky azol-azol gyűrűtransz
formációs séma kiterjesztésére (Korbonits és társai)104 

A huszas évek végén Földi két alkaloid családdal kezdett el intenzíven foglalkozrű: az izokinoli
nokkal (papaverin, etlwverine), és a xantinokkal (mercurophylline). Azóta mittdkét vegyületcsoport
nak lényeges szerepe van a termelés mellett a Chinoitt kutatásában is. Az izokinolin-kémia terén elő
ször Fodor kapcsolódott be a vizsgálatokba63, majd e témából származott a No-Spa kifejlesztése 
(Mészáros) mellett egy új izokinaJin szintézissel az első N-N' -bisz-izokinolitt105, illetve különböző 
típusú kondenzált izokinolinok előállítása (Harsányi, Korbonits, Takács és társaik)106· 9Th. 

A xantinok terén a hatvanas években újra indított kutatás szintén több, figyelemreméltó kémiai 
ésszerkezet-hatás összefüggés felismeréséhez vezetett107 . 

A szerves kén-vegyületek széleskörű tanulmányozása során Földi és Ko/lonitsch érdekes, új 
eredményeket kaptak tiolok és tioéterek körében, antiről több közleményben is beszámoJtak108; 
szarosan kapcsolódik ezekbez a tio-benzimidazolok képzésére vonatkozó eredeti módszer, mely 
környezetkímélő eljárást tesz lehetővé egy növényvédőszerből egy gyógyszer szitttézisére (Gönczi 
Csaba és társai) 109 . 

A ,,Földi-iskola" nyolc évtizedes eredményeiben az ipari eljárások kidolgozásánál döntő szerepe 
volt a megfelelő katalizátorok felhasználásának. 

Az utóbbi években egyre nagyobb az igény a tisztább, környezetbarát ipari folyamatok 
alkalmazása iránt. A heterogénfázisú reakciók, pl. a természetes, vagy aktívált formában használt 
alumíniumszilikátok (montmorillorűt, bentonit, kaolinit, zeolitok) által katalizáll szerves reakciók 
széles körben kielégítik ezeket az igényeket. A Chinainban Balogh Mária, Hermecz és társaik, 
Pierre Laszlo professzorral (Liege) együttműködve gyakorlati és tudományos szempontból 
egyaránt értékes új eredményeket értek el a heterogénfázisú reakciók igéretes területén110 . 

A bevezetőben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tízes években a Chinain gyógyszerkutatásának 
megindulásánál Issekutz Béla és Zemplén Géza professzorok segítsége alapvetően eltérő volt. 
Zemplén támogatása lehetőséget adott a Chittoitt "erős kémiájának" a kialakulására, míg a 
fanmakológiai-biológiai vizsgálatok egy rövid periódustól eltekintve csakuem kizárólag az Issekutz 

és mások által vezetett külső intézetekben folytak, így a "Földi-iskolának" (kémia) megfelelő 
biológiai kutatási kultúra a vállalaton belül nem tudott kialakulni. Ez teszi érthetővé, hogy a 
kilencvenes éveket megelőző időszakból a Chinoitt saját Jrutatóitól nemzetközi szittten is 
számontartott fanmakológiai-biológiai tudományos eredmények csaknem kizárólag egy szűk, 10-
12 éves időtartamba esnek. 

A fendiline, prenoxdiazine és rokonaik hatásának megállapításán túlmenően a farmakológiai 
kutatásból elsősorban Leszkovszky György és társai eredményeit ittdokolt megemlíteni egyrészt a 
szív-ischemia kialakulásával kapcsolatos érdekes megfigyelések, másrészt néhány vegyülettí
pusnál korábban le nem írt, meglepő központi idegrendszeri (CNS) hatások felismerése miatt111 

Utóbbiak közül kiemelendő, hogy Leszkovszky és Tardos 1965-ben világviszonylatban elsőként 
állapította meg a P-adrenerg-receptor blokkoló proprano/ol jelentős CNS (szedatív és antikon

vulzív) hatásait112 . 
A Chinain mikrobiológiai kutatása szintén több, jelentős eredményt ért el a hatvanas években. 

Tudományos szempontból is komoly feltünést keltett Járai Miklós, Józsa Gábor és KolZár Gyula 
közleménye, mely a chlortetracyline képződésénél a Streptomyces aureafaciens biokémiai klóro

zásának a mechanizmusát valószínűsítette113 . 
Az elmúlt hanninc évben a Chinain kutatás legkiemelkedőbb eiméleti-tudományos eredményei 

kétségkívül Náray-Szabó Gábor nevéhez fűződnek. Náray-Szabó 1967-ben került a CHINO!Nba, és 
valószínűleg ezzel a világon elsőként alkalmaztak gyógyszergyárban egy eiméleti kémikust. Két év
tizedes munkássága során foglalkozott gyógyszerkémiai jelentőségű szerves reakciók lefutásánnk 
elméleti értelmezésével, kvantitatív hatás-szerkezer összefüggések feldetítésével114', főként pedig a 
fehérje-gyógyszermolekula kölcsönhatások és enzimek működési mechanizmusánnk szántítógépes 
modellezésével. Az elsők között javasolt számítási módszert fehérjék elektrosztatikus potenciáltérké
pének meghatározására 114b Társszerzőkkel együtt-működve kimutatta, hogy a szeritt proteázok kata
lírikus hatása visszavezethető az enzim környezet átmeneti komplexre kifejtett elektrosztatikus 
stabilizációjára11 4c. Foglalkozott a fehérje-gyógyszer kölcsönhatások eiméleti alapjaival114d és 
megfogalmaztaakulcs-zár illeszkedés egyik feltételét, a similis simi/i gaudet elvet.114e 

Náray-Szahónak a molekulátis elektrosztatikára vonatkozó kutatásairól- melyek jelentős része 
a Chinainban készült -legújabban egy kitűnő összefoglaló jelent meg115 . 

* 
A Chinoin az elmúlt nyolcvanöt évben húsz eredeti gyógyszert fejlesztett ki, melyek közül 

tizenegyet számos országban bevezettek, hét ma is forgalomban van. Figyelemreméltó, hogy 
utóbbiak közölt szerepel a Chinoin első szintetikus gyógyszere, a nyolcvan éves homatropine 
methylbromide és a hatvanöt éves ethaverine is. 

A Chinoin kémiai kutatásának, a "Földi· iskolának" tudományos eredményeit hazánkbau 

és külföldön egyaránt elismerik. 
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UTÓSZÓ 

A "Chinoin története" című könyv olvastán óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy .milyen 
találékonyságra, tehetségre és főleg kitartásra volt szüksége elődeinknek azon a hosszú és 
göröngyös úton, amely a mai eredményekhez elvezetett 

Az alapítás utáni első négy évtized sikerei bebizonyították, hogy a Chinain minden tekintetben 
méltó versenytársa az akkori legfejlettebb színvonalat képviselő nyugati gyógyszer- és 
vegyigyáraknak. Ennek a magyar gazdaságtörténetben kivételes helyzetnek az államosítás vetett 
véget Az addig a nemzetközi gyógyszeriparban számottevő súllyal rendelkező Chinain az 
autarchiás, önellátó tervgazdaság keretei közölt nagyon sokat veszített jelentőségébőL 

A perspektívák ugyan beszűkültek, de a Chinain mégis megtermékenyítő módon hatott a hazai 
gyógyszeriparra, hiszen többek közölt a Chinain által kirreveit szakemberek alapozták meg a 
Gyógyszerkutató Intézet tudományos tevékenységét, a Biogál antibiotikum-, illetve nem is olyan 
régen a Pharmavit pezsgőtabletta-gyártását 

Természetesen a Chinain vezetése többször is kísérletet tett a vállalat hazai és nemzetközi pozíció-
jának megerősítésére; amellett, hogy az export bővítése még a KGST keretei közölt is prioritást él-
vezett, amire a legjobb példa a Jumex sikeres bevezetése volt a legfejlettebb piacokra, a Chinain el
sőként alakított ki együtunűködést a hatvanas évek végén egy nyugati gyógyszergyárral, a svájci Ciba
Geigy-vel; elsőként jutott hozzá világbanki kölcsönhöz a nyolcvanas évek második felében és elsőkét ('fit' 
lépett a rendszerváltás időszakában a privatizáció útjára a magyar gyógyszergyárak közül. 

A világpiac jelenlegi körülményei közölt a találékonyság és tehetség mellett már hatalmas 
pénzügyi erőforrásokra is szükség van a talponmaradáshoz. A Sanafi-hoz való csatlakozással a 
Chinainnak minden esélye megvan arra, hogy új fejlődési pályára álljon. 

A Sanofi stratégiai célkitűzése az, hogy új gyógyszereivel és offenzív piaci tevékenységével a 
világ első tíz gyógyszergyártója közé kerüljön 2003-ig. A Chinain több ponton is kapcsolódik 
ehhez a nagyszabású prograníhoz: hatóanyaggyátással, a kutató-fejlesztő projektekben való 
részvétellel, generikus termékek előállításával és nem utolsósorban a kereskedelmi kapcsolatok 
kialakításával és elmélyítésével. 

Biztos vagyok abban, hogy a nemzetközi integráciák korában a Chinain alkotómódon tud részt 
venni a vállalatcsoport közös munkájában és részese lesz arrnak sikerének is. 

György Miklós 
vezérigazgató 



MELLÉKLET 



~ 

~ .... 

;Gyógyszernev . 
•ill, égyéL név; • ~: ", _, '/' ,,, ,, ,, >'' ',, ,, ' 

• A.bem=BCM 

Acidotést 

A,fÍ;?P)'fÍD 

,Anlidái'dphen' 

: .!<r\tír~r;~*il~•x•i 

IH-benzlmid~~ol: 2-y l- ·· 
methylc;arj)amat; 
4:(p:etÍtqxyph,nylaio):l!l .. ·. 
dipheli)'ldiáhíinXUto_du:Tí:íifl) 
sMicyl:dietfiyi:ain;a 

j; j' '; ,, <:, / 

; ' ;,-, ",' '; ;, ,, ; ' y', 

l":(proriiihiqi,-tH,: 
bé'Jzí!lricÍatÓl'2:YIF : 

, :~~~YJ~~rp~-rp~t~ _, -, 
:a;~bi,dhfó~iSó§áléfYl trea'' -, , 
('' ,' ',', ,,, '>"'' ,_,_,_._,, __ , 

N:methyl-N'(2,3-dflll,thyl"S· 
oxo-Í ·phenyl'3-pytatoÍin" 
4iyl)·~~inO.~ethan;~qlf~nk acid 

,_ ,_,_, ,,,, < ;, ,''•' '' ,, ' 

:4-ctil!lethyiarr!i9ö,2,3- •. ·· 
· ~im,thylc f-pbenYF3-

PY~a:Z9(i~;~-~Ori 
· •allhpháMéacid:i!;igdo

éthylest~á .• •• •-·- • •· _ · 
bis(~;éiÍlyÜbiocarb'ámőyi)é 
•<(ÍstŐM •• .,: .. · .... • .. · ...... ·. 

átllidazt?Pti~n 

·ayógtszet 
szabailit~v 

Szinorifmák .Hátas ,, _-_, :,s_z~~:a; _;' ::: :-:,_ :;- -;_ ';, -;, 
~~~:;i.'~~ll( : . 

iFOrmi( Idő 

carbend:azhil 

ethbXáZén 

:-~_ufotjnin::, , 
. hyd#hlorid · 

,; ' ; ; ,, 

16-2512 

34-4<!4 .. 

ro,2ó6-

. ~:;!7oo 
147-4134 

~k~h&t~m!ll <sHö69í 

noramiélopy\ine· ·153•2270 
méthaflsí.tlfónat_· 

-~a.tn*rrl_ ___ , _, , 
(no~ámidázophen) .• 

aminophéri'a'zPn __ &3,~2?_66 

· (antipirin) 

Fl 79 

:fUngicid 

, diagríosticum tabletta, 
drazsé 

'aótirheúmatitúrh kenőcs 

''alltidíabétiéUm 'tá.bietta 

, ÍÍar~ÖtÍcl,lm 

östro'g_~~ 

corpu~ lut~únl, 

hormori 
: sy~pátlii~_o ': 
, thirÍletiCúrh' 

-aritheímilltiCum 

• i~]ekció, 
hibléÚa, 

!972 

!971, 
!980 
!971, 
!980 
!967, 
!971, 
1980, 
1995 
!924, 
!971, 
!980 
!938 
!938 

!943, 
1971, 
1980 
1925 
!982 

sédativuiri tabletta r 925, 
!971, 
!980 

, , áőatgéticiu~, injekció, 1933, 

antipyreticum tabletta 1971, 
)980, 

!995 

antípyie'ticí.tm, tabletta 1937, 
analgeticpm !971, 

!980 

jod- · 1933, 
, :thétapeuticüm !971 

.ánti-~ !952, 

atkoiíOlíznlús !971, 

!980 

·coééidíosra~ !967 
:deUm: 

!930 

vet: inje~ció 

aiithelmintitum 

injekció. 

'~6Vén)rVéd6 

toniéum ifljteció, 1914 
tablettá 

spasmolyti~uní 

16il76ÚB )/ypnotlcum, tabletta 1949, 
antiepilepticum 1971, 

!980 

' 
"~-

l 
:l 

'l 

l 
l 

l 

l 

1\ 
l 
l 
l 
'l 
l 
l 
·l 
·: 
l 
l 
! 
l ·: 

l 



~-;4~~$Y$~i[~;H ~~:I~~:-· 
·~l.ke'g'}'é~ :~~y, ;_:~-L~ :r;:~>" :: _,,., 

+' 

diazSé 

: !a~letta ..... 
w 
N 

~ ··-~~~·~~~~~-----~-----~-~~--

..... 
~ 

~_:~;;;c-:;;o~~'2lt;·--

· 7it1~·tektidd E.Q 
EQ' 

Ido 

!925, 
!971, 
!980 

l 964c, 
19.11; 
1980, 
Í995 .. 

)964, 
1?71, 

·]980,' 
1~95 
1914 
f.957, 
f97Ji 

:1980' 
;,';'!_': 

!911 

'!97f 

!916 

!983 
.1991 
l 980 

1961, 
1971, 
!980 
.!933, 
!971, 
1980. 

'J 958; 
197.\ 

-1951-

_1961, 
1971, . 
1980 
!97! 

' 

i_.·;_\_· r 



c ... 

cytostaticu!ll 

an.álgetic• 
·antipyreHcuirf' 

~Djekció 

tabletta, 
kúp 

Idd 

!956, 
1971, 
!980 

1925, 
1971, 
!980 

injekció, · 1933, 
' 1971, 

)980, 
!995 

tabletta 1968, 
1971, 
!980, 
1995 

sziiup, 199.5 
' tábletta 

ÓIÍeÍrtoÍI1éril' 1937-38 

EC 1976 

1968 

. injekció 1lm. 
' 1971, 

!980 

~""""""-~ ''"'"''"'"'"'"''"'""''"~"'''""''"''''""'""""'''~""'--",-~------~--~----------------" 

'öi~~a'pjo"l z_,~~~xmérfap·to;l~:ptopan~t" : -:diine~apr~f: '16,1,26 

'11"''~·~~~·~- .-"F;""U.JI, ..... _,. ·-·~·:.':"J-~\~-y·~~-"1:~--~~ >; / ·: ·; -~:--:~_-_;- :; ' /'_ > .... , 'pJ~-~3i~l,hf~~?~'f!if~~:~~-fi~i~e_r 1: ~ f: · i liydröétilotid · 
Ol 

antidot irijékció 1948-1950 
1971, 
!980 

., s~ÍvgyÓgysze( 
UX'ati'Vúfli- ·: ; fábleita 1971 

WP !980 

!916 

'dfáZSé ''i'í933, '' 

!971 

:·-~~~f>~~·~um1, "<' '~'J_"~t~~~-:' }939/; 
'spasmolyticurtl 'tai:lleíía · 1971, 

' ' ' ''. 199.5 

193~,. 
1971 

1925 

197L,. 
!980 
!980, 
1995 
198'0, ' 
1990 

' \ l ~-

l 

' l 
'l 
l 
i 
l 
'i 
~ 1 ,, 

l 
l 
il 

il 
'• 

·~ 



.... 
(H 
Q\ 

..... 
(H 
-..1 . ;gj:íli63 

· tabíetta · Í9'13, 

táblétta 

tabletta · 
-spashiól)'ticuiri 
laxaii'víifii> · · tablett~ · 

1980 
!969 

í96ű, 
1971, 
1980, 
1995 

!918 

197"1 

Í 957, 
!971, 
1980 
!995 

í 967 
1972 

1967. 

tt 
F 

li 
l ,, 
il 

il 
l 
ll 

' 
. - -,~· 

'i 

!l 
'l 
' ,, 
:i 
'i 
l 

il 
:r 

il 



"-'-=·'· 

.... .... 
00 

~ 
\O 

ji 
ll 
il 
il 
l ,l 

il 
il 
li 
l' 
li 
l 

:- _G-yó~~sZe·f~_éV-- -'i, · 
· !I!.;egy~§ ~e{ . 

·purőseinid 

/ . ." f ' : .. ".· .. :: :.·"; 
·• (;jyveqÓI(Cli~e:Ucj :· :· 

!ÍiÖscin (ScppoÍarriiÍtj 

fi<Ígi~át .• 

!lypotlliáiid · 

5-ihí?r:N[i-~4, .· 
[l[cyc!Óirexyla.mino]carbbnyll 
a~ipöJsuÍfqqil]plÍe.ny\lethyl], • 

• 2;m.etlto~y berri;lírtid ··. 
etnyí'3,5,1í-tfi-d:benzyl:ct:····· 

· 'glucofura~o~id · · · · · 

•t:6tlly1: J,43..íihydr(/i6; ic!netJiyl~q 
diozy',4•oxÖchiÍíÖIÍrt-3;cafbonié 

L-6,7-epóxytiopln trópat · 

3-Jiydroxy; l,Ü 
O O)östr~trien, l7,on.-3'acHát 
.6,chlgr:3;4'di~y~-7-§úiíiliiíoyi: 
;2Jf~ 1l~t4:-9~nzÜ~t!tia?i,aiiiÍ; 1;1; ~~~ ~~ 
~djó'x)d ;;:, 

;/'~_~:,',,--~~'-''~>~' ,;; 

I-(4i!Oh(orÍleriz'!ytFs-m~Íhoxy
?'JlÍétliyl: Í~clt(dol-aceti:C ~cld 

)dot~ydratf 

~drf~~~~Ol 
ii'ádr<Mlin+• · 

IUfősetiiid 

: gnberi:cíilmid 
.\glúéoven) 

·szinoót8ulk ií~íás ·For~á · 
; /';/'/,i,-,," ,,, szama , _, ; ~·g~·~ iiáiJí 
:.51~.Edit ·:: 
· 87-1825 saiidiureticum injekció, 

tabletta 

50:4791 

34-511:> 

5,3383 

yet.::táp 

vet.: lovak 
·antibioticum injekció 

ántidiabetic~m- tabletta 

v~nÓdirúulliéúm:· ··iablétta 

· Chemőihefa-

llöVényVédó:. 
cS~VáZ:ó·. 

... Rft~ásyíríp'áüíi-
. · ·colytiyúm; · 

tabletta 

kúp, 
kepócs 

ÖstfohaCetat :2~~4314 
· . sé.d.atiVum 

~ 8s~~dgeil 

hydro- . 155-583 ~_salidiureticúril tabletta 
~ ~chlo'rothi<izid N 

~-i~dOqr~iácÍI{ '97~3,850~ 

1-6168 

: acidum iis•95o 
acetyl-
~saíicilyli~í.iiri 

16:Ú!-04 

L-dépreny( 4-:2254 
Selégiíiné 

'~antirheuníáticum kapszula 
kúp 

Panc;~ás'-honnon 

anthi~ tabletta 
rh~uffiathiéum, 

anhlgeticurn, 
antipyreticuni, 
~antisé'ptiéurn por 

; autipaCkinSon úíbtéua 

nÖVén)rvédó_szér 
vet. 
vet. 

nOvényVédószer
cSávázószér 
vet. 

Idő 

!970. 
I 973 
I 980. 
I 995 

1925 
I 923 
I 980, 
I 995 
1980. 
1995 

1971. 
1973. 
1980. 
1995 

1974. 
1980. 
1995 

1933, 
1971; 
1980 

1.935 

1935-1938 

1959, 
197!, 
1980, 
1995 
1971; 
1973, 
1980, 
1995 
1928 

1914 

1910 

1980, 
1995 

1926 

·~ 

l 
:r 

l 
l 
l 

!! 
:l 

l 

'~ r} 



'·f;'!'i'**~"k(\'''!t?·"~'""f''!F!-"'1' ''"'C'Io''i'"'""~'"''"'"" '";!• ''''6'h"-;';''·;-,-~~'00'·';<-~''-"'~'7-'C'C'"CT-• ''"'"'"~7"CT~---" 

l 

l 

~ 

... ,.,. .... 

.-,x, 

, I.:;an:\éíariri . 
LarypgobiséM~dóVis .• 

Ma guilit 

Iílenoktán 

szfv8Íükb'ii~t ·: 
2-átW4-péntepic ati'cí ; · 

· bizÍtJut s6 (dÚ!liÍ:e~etsav) ·. 
'- '.:>:·-. _:, ,._, / '' / 

'.2-bióli1o,4kó,chJqnlp~enyÚ';· 
• 9.7methyi·~~;tfii~hö,<P;t)7s-

1fiázqiqE4,3a] [l ,4]\liaíepi~~ 

{:.·JffiínO:b~eúZóiC·.add: 
.~2-~~ibili)rláffi~§:éih)rí~:s!~r~':, :· 

.·. '• 6-(Ü'diméthóxy ~nzal11ido) 
· ~hicÍlÍihiC' add~- · - ., ' ' ' 

• Méxa(onfilipénC:(Qbá) 
Me x as~ )if.:~iiC.(Ciha) ;· 

. M~~terQrt: 

~<?ifi~":: 

:M~rg~~n 

c<-( 4-,h\oldphefióxy)isd · 
'bUtiíiC~addi Cth')ií-éS~~f; _ 

' : ::;· ' '·' 

-4-~J~_~tphOli~o~_caf~p_xy:.i~idÖyl 
· g~_aQ(di~- : , --" " 

• 2-lllethl'Ii3•(i;methyl phe'n"yl}-
• 4(3H)clÍirtazpiiiuío · · •· · · • 
í .6'Ji6roffi-l.ií:di<lesóxyffiarínii . .,-,,;'. ' .. _-,.-.--.-.. .-,._,,.,' ,''--··'i, .... , 

s~~~~~imák 'FOfma Idő 

iSZ'áfut.:: -~- -·- ::' 
~- Negwer §z-~m •' 'th';)_,,: .. ,< 

S;;Edit 
kapszúta 

6-835. antisyphiliticum kúp 

1995 
1933 
1937 

·. :brotiiólam · 11;4323 hy]lnotic tabletta 1995 

· ··merc_<tPiói)iiiitL , -15~23'1 cytos,t'!ticum tabletta 1960, . 
1971. 
1980 
1964, 
1971, 
1980 
1980, 
1995 

7.~5109i·:. "·:aJúittisSiVú~: tabletta 

9i.~rpmsayt, ,. 
pyriQ.dxhí+ ~ .. 
m_agn&zlúiUéiirát: 

pro~áit\' . ·· . 134-2325 

. met!dfli~· .•.· .... :34:3347 
'·-nátri~rt( 

rclófibrat 
. (~tf91)1id) .. 

metiíYlli~I\14~. : 'ritQ_fpxydih: 
tropin btoitiid hydrdchldrid 
+:móroXYctiú :+ , · · .. 
fuicbfb~s~~- · 

. ::m~t}1á(}~:atqn · 
liydiochlorld 
··n1iióbr6nú6t 

102-IQÍJ. 

6-3323 

44-476 

\38-2992 

3'441 

ántibiót~ 
sugái-iá;védŐ 1986 
anaíepticum· injekció 1954,. 

. . 1971 

· Ínje~ció, . · 1980 
· ·drázsé 

1925. 
1926 
1926 

nephrolitholy- gran. 1973, 
1980, 
!995 

cum 

árttisyphihtkúin · ·.iÍíjekéió- 1933, 
. 1971 

10kaiari3~~ . 
'theticum·· · 

anfibio'tiéum 

·.anti~·-: 
· HpáeiniCüm 

· ·.anáfg~t~c~um, 
· · sedátív'úín. : 

virusta~i~ 
cum 

· .. , hYPn~ti~mfl 

éYt?~tatiéum 

iZóirireiaxans 

injekCió 1963, 
1971, 
1980 
1973 
1973 

gyöngy·. 1969, 
kapSZú1á 1971, 

1980 
injekció . 1915 

drazsé 1968, 
1971, 
1980 

table~ta 1966 

' tabÍetta 1963, 
1971, 
1980 

tabletta 1964, 
1971, 
1980, 
!995 

l 
l 
l 
l 
,l 
i,[ 
l 

l 
l 
l 

~ l ' . 

l 
il 
il 
:l 
'l 
il 

ri 

l ,· \ 



...... 

"" N 

...... 
t3 

Gy«gysierriév: 
ÍIÍ. egy~~ i.é~ 

Nalorphin 

;Néotriagh.OI' 

N•opepúls<lJ1 

·• !'!"oPh,eclah 

NiOScar, 

Noditr;m 

Nó~p.a 

: NQyUrit~~ 

N'ysiatil\ 

· öfadláoi 

Ospo!q( 

Kémiai hatóan. yág ,, ,,,, ,.,,,'' ' 

.,7:áuyl;4,5-epoxymorfin-7-
en~~.6Mdiól 

, BeúZet}esuífóéhlórarriid:O 
Nátrium s.ó. 

, ~aritt!fl:.9-_C:ir\JOXYI'ic <iéidi 
~di{sQpfop)r{á!fli~O-ythy! ~~t~f: 
metho·bról!lid 

pheriy!aceiyl.úi6a 

1'(3;4,~iethoxy benzylidebi, ·:• .. 
6,7,iliethoxx-I,i,~.4~ . ·· · · 
.tetlflh)rdí;Oi~ochi:n?!JII : : , ,

. ní~thyl homatropin brómid . 

N-(3~hydroxy'\'ercurie2, 
"1etljqxyptdpYl)éiíólphérámid 
~áqid; ~ ~ 

1 'Cp'chloróbenzÓ-sÚ1finiyl) ·· 
~<Í~9yéJO_~hexYt~urea , ~ " , 

~:,~ '~~~-:-;~: __ >~~ /" 
NC4-súlfartí.<lytl'henyl)6u.t:ln': 
í,4,iuitám · • ·· · · ·· · 

(1-isopropÖxycisoftá\'órt) · 

. JCbu1il-3(p.tŐÍylsulfo)lyl)uteá 

~~ ; ,, ' /, J 

6cs:~etl!l'i-3ZpJ1~~Yliso~áiol)' 
'4~.~ CartiÓxaíirido~Mpénicillic:ácid.: 

~ ~,,,~,~-~~~;, 

·· ossz.elétel GyÓgyszer Szinonfmák .. Hatás Forma 
. 'szalíádnév. · száma 

Ne_g\Ver·szám-·, 
s1•.Edi' · 

nal<jfphin . 13-3935 mor[inantago· injekció 
nist 

fertőtlenítő 

propaiÍthelil):. 35-5172 
bromid 

spasmolytiCum drazsé 

v~~~~c,e~i~ 

"'-rnetilhóffiattóPitr: 
_bfóri:ü&+' PéipáfHí/"' 
::m:or~tavefifl', 

'rr;ent~í+ká~Tior:r 
, .lciren~lin~ 
furái'olfdOll+ 
éfédriiíf 

:~priJkiifn' 

25-986. 

97,1846 .. 

· drota~erill .. ~-s2<Js 
hydJ;ochlorid 

Áfltlepilepticum tabletta 

yef.: seftéS 
bélférgesség 
:spasln6lyticum tahletia, 
, , , ' , injekció 

,- chemotMrá-
-,péUtkúfu_ 

kapszula 

áiÍÚléidi.íin ~ tabletta 

. her.bicid EC: 

~Chi!inOihf:fá :~fábíettá 

pe~tié~~~ 

kúp 

spa:sri10l)ÍÍfcum tabletta, 
injekció 

· hóífiátrőpin . :30:345~ . ·· · spasmolyticúrn 
methyl~bfómid~ ~ ~ " ~ ~ 

merc~rophyllirt., ú<í654:Ó1 diureticum kúp, 
irijekció 

ny statill 

>:sUítiaffi; 

ipri{J~V~~é 

28:609ÍM1 . aÍJÜbiÓticuírt 
: (fungiciö) 

drazsé 

• 3:22~9. árúiruabeticuin :~drRzsé 

12-Ú6S ; antiepilepticum tabletta 

10,6252~ ostebJ?Ot?ticuin ~táblétta 

:toíl?utántld : JOS-2032 anti9iábetícum tablétta 

,~ oxacilfin~, 

natrium;-
30-3 896 'áiitibiOücüm kap$zula, 

ip.jekció 

Idő 

1926 

1961, 
1971, 
1980 
1971, 
!988 

!933, 
1971, 
!980, 
!995 
1969, 
!97 Í, 
1980, 
1995 
!980 

!974 

!963, 
l 971, 
1980, 
1995 

1960, 
!971, 
1980 

!971, 
1980, 
!995 
!916 
!933 
1933, 
1971 

!962, 
1971, 
1980, 
!995 
1962, 
1971, 
1980 
1965. 

1987 
!995 
!961, 
1971, 
!980 

!964, 
!971, 
1980 

~. 
. 

•••• ' . 

~ 
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peuticum· 

; .~sp~_rilol}'ticúm: tabletfa !956, 
!980, 
!995 
1925~33, 
í 971, 
!980, 
!995 
!962, 
!971, 
!980 

injekcJó, 
~tái:Ílétta 

tabletta. 

!951 

!971 

!95& 

·drazsé; !952, 
kenő.cs 1971, 

!980 
!932 

!977 

19ÍH1 

1953; .. 

!971, 
!.986, 
1995 

l98Ó; 
1995 
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:Quare1hí 

..... 
~ 

· S~rts!ti; 

..... ; stry6hirt{~~:-n:ittíy~l --"" --l -:'i ---/- ,_ "--- _,- "> -- ;- --

· t+-bis-(1;meihyi
·2-phe~yíethyi)pip<ratin.· 
·3-)lietlíqxy' 
' 6ésu1fa:rtyJam. idbpyiidazin . 
... M4C.líin'etfii!:. • ·• .. 
; 2,6é~ip~ridindión ... 
(~.~;dim~J!lY 1 glút~únid) 

áfgopyrió+ 
_ ~offbilí+Nospa, 

3:4976 
- i: --

.. suífametli<Íxy: 62-.1594 
. pyridazin · 
. éihösuxhiM .36;639 

.2'1802 

. Jié6l2 

63:1845 

· j:j(S32-tll 

ai1tituberCuloti~ 

cum 
fejfájás 
(migrén) 
}iéúfoJepticum 

:chemothera~ 
:peúiiéúm 

.cF'órma 

-iltíillepticum -hije~ció' 

antisepticúm por 

tuberkuío
·staticum 
Jln~ihaethorr~ örfizsé 
:hilgicllín ~ 
~~~ffi~!hefá-, , , táhietta 
peutJG:u,th 

ruj.iibibiiéu'rn , kápSzula 

~oronary;Vásó~ :'dtáiSé 
dilittanS 
(d't-f-a:rttig?nist) 

-~tiepileptiCum; :injekció, 
_s~c!ativum,_ . tabletta 
.hyp~óticúiri 

ibióticmp. 
tabletta 

tabletta, 
irijekció 

,_ .:-,Málepiiéúm,_- ' :-iújekCió--

'Idő 

1975 

1980, 
1995 
1964 

!963 

1959, 
!971, 
1980 
1965, 
1971, 
1980 
1939 

1971 

!966 

)971, 
1980, 
1995 
1978 
1995 

1933, 
1971, 
1980 

1925-33, 
1971; 
1980 
1937, 
1971, 
1980 

1958, 
c1971, 
!980 
!953-5 
1933, 
1971 

· injekció,' .• '1925-33, . 
-dTázsé 1971, 

!980 
' iChéiiioilí.era~ .1964 

:peúdCrim-

iúúlblotici.firi 1995 
94etit9~h~r,a injekció 1971 
peuticunt 

•. tuberliu1ostati- · 1971, 
cum 1980 

· spaslll<Ílyticuní . 1934 
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>lét.:' 
: ánthelrriinticum 

Í~bÍ~t_ta1 
inJekció 
tabletta 

)njékCú< 
" ,sepp 

· injekció; 
ésepp 
csepp 
dr~i~é-.: 
,i!Jjek<;i§, 

, keQó~s; 

!971 

1971, 
!980 
1935, 
1971, 
1980 
1971, 
191ÍO 
1971 
!958, 
Í 971, 
!980 

!971, 
!980 

1971, 
!980 . 

.. 1971', 
!980 

film: .1995 
tábleíta 

p:réGeíJ(ör, tabletta 1971-1973, 
!980, "• blokker 
!995 

injekció, 1995 
c4"azsé 

!964 

tabletta 197!, 

ln)ékCI6,; 
tabletta. 

'tabletta 

!980 

1933, 
!971, 
1980, 
!995 
1971, "• ., . 

.]980 
1939 

1933 . 

!967, . 
1971,. 
!980 
l9i1 
1'167; . 

'(~71; 
1980 

' 

,·li 

' 

,'l ! 
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XaVin' 

V őiúffibfn~KincserÍl 

XohiSirin 

7-[2-hydroxy-3- . . .. . , 
(N'rnethyl:hydroxy~thyt-atr.inö) 
propyt]theophyllig · 

,' ,,,-,'-/, 

;_tlt_i_a)niir' 

strychin+inetfiyl-
, :_~Onic:acid+ro"- ' 

himbin+inéíhyf-
" léS'tó'stéfÓ~- , 

xantinolnicö~ : 
tinat 

cqrönár7 
,vasodilatans 

k<lntakl 
, 1áxatfvu111 

32-2355 vaso~látans 

-sexiulf 
_antineun\St. , 

s'exual 
aíltineúr3.St. 

-Fotln'á, Idő 

iitjekció, 1995 
drazsé 

.1960, 
l97J, 
!980 
!935 

!941; 
1980, 
(995 

1959 

í 93& 

!963, . 
!971, 

. !980 

!941, 
.197!, 

19.80 

!938 

!975 

1970, 
!980 

l 9 ll 

drazsé, 1933, 
injekció 1971, 

!980 
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VET = állatgyógyászati 
· INSZEKTICID ; rovarölő 

FUNGICID C' gqmbaöi§ 
HERBICID 

* NEGWER V(iih ()994) .. 
'Eó----: '-='_ emUig-áih~~ó::kO~ceritrátmh· 

, WP ~:nedvestth~t<rp~{ -~ 
, FWP :,~ n~dv:síth~'tO'iJOr:-
G · ,; ÍJfatlul~ . .. 
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HIBAJEGYZÉK 

7. oldal ll. sor: "prosztaglandinok- kiemelkedő" 
14. oldal 16-17. sor: "szélességben az új" 
45. oldal 7. sor: "őt" 

50. oldal 13. sor: "vállalat" 
57. oldal 25. sor: "Johnsonnal" 
96. oldal 13. sor: "képet" 
97. oldal l. sor: ''paraszimpatolitikus" 
102. oldal lábjegyzet "-ahogy a cikkben megnevezik-" 
107. oldal 10. sor: "-a fenil-izopropilantinokat és az izokínaiinokat -" 
108. oldal 18. sor: "me too" 

liO. oldal l. sor: 11 SZintézist" 
liO. oldal 8. sor: "melynek előnyös" 
114. oldal ll. sor: "E. J. Corey'' 
114. oldal 16. sor: "PGiz" 
116. oldal 10. sor: "területre" 

118. oldal 4. sor: "kidolgozott" 
119. oldal 15. sor: "chlortetracycline" 
119. oldal 24. sor: "együttműködve" 

127. oldal 17. sor: "elsó1cént'' 
127. oldal 20 sor: "Sanofihoz" 
!27. oldal 24 sor: "hatóanyaggyártással" 
!36. oldal 6. sor: "Enzaprost-F (PGF2a)". _ . 

"(5Z,9a, 11a,l3E, 15S) 
9, ll, 15-trihydroxy 
prosta,5,13-dién-l-carbonic acid" 
"9-4473" 
"oxytocicum, 
vasodilatans" 

137. oldal ll. sor: "Depolimerizált" 
138. oldal l. sor: "5-( aminosulfonil)-4-chlor-2-[ (2-

furanilmethyl)amino] 
benzoic acid" 

!40. oldal 6. sor: "mercaptopurin" 

140. oldal 7. sor: "Libexin" 
150. oldal 7. sor: "ascorbic acid" 
150. oldal 9. sor: "Vitamin-D3" 




