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A 19. sz. második felében a kisipari termelés keretei 
között gyógyszerészeti laboratóriumokban folyt Ma-
gyarországon a gyógyszergyártás. A Központi Ma-
gyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Rt. (1867-
1877), az Egger-gyár (1895-), majd a Sas patikából 
1901-ben megalapított Richter Gedeon Gyógyszergyár 
után 1910. szeptember 25-én hagyta jóvá az iparható-
ság a telepengedélyt Budapesten, a Petneházy utca 23. 
sz. alatti bérleményben az „ALKA Vegyészeti gyár, dr. 
Kereszty, dr. Wolf és társa” betéti társaságnak, a Chi-
noin jogelődjének. Ezt a napot tekintjük a vállalat szü-
letésnapjának! A Chinoin jogelődjének (1. ábra) meg-
alapítása a magyarországi gyógyszeripar egyik leg-
fontosabb mérföldköve.

A két barát, dr. Wolf Emil (1886-1947) és dr. 
Kereszty György (1885-1936) vegyészmérnökök és 
Hári Ágost földbirtokos, mint alapítók, olyan gyógy-
szergyárat akartak létrehozni az akkori legfejlettebb 
német mintára, amiben a növényi és állati eredetű ha-
tóanyagok kinyerésén túl szintetikus úton előállított 

szerves hatóanyagú gyógyszerkészítményeket is gyár-
tanak. Ezzel ők teremtették meg Magyarországon a 
szintetikus gyógyszergyártást!

A gyár által előállított termékek között gyógysze-
rek, licenc készítmények, laboratóriumi és fényképé-
szeti vegyszerek szerepeltek. Itt született meg az első 
védjegyzett állatgyógyászati cikk a „Yohimbin Kin-
csem”, amit a világhírű Kincsem versenylóról nevez-
tek el. 

Az akkori gyárban az alapítók együtt végezték a 
munkákat a fi zikai dolgozókkal. „Egyik nap egy mun-
kát kereső jött be és az udvaron szenet lapátolótól kér-
dezte: Hol találom a Wolf doktort? Én vagyok – volt a 
válasz.”

A vállalkozás a nehéz gazdasági helyzet miatt beté-
ti társasági, majd közkereseti társasági formában mű-
ködött és csak Krausz Simon magánbankár anyagi tá-
mogatásával jutott el a részvénytársaság megalapításá-
hoz. (Krausz Wolf Emillel járt egy iskolába és kémia 
tanárukat egyaránt kedvelték.) A megnövekedett lehe-
tőségek miatt hamarosan kicsinek bizonyult az akkori 
hely. Ezért gróf Károlyi Lászlótól az egykori, de ad-
digra már feltöltött Gyáli tó helyén, Újpesten 9000 
négyzetméteres területet vettek, ahol nagyon gyorsan 
új épületeket építettek és így 1912 nyarán már itt foly-
tathatták a termelő munkát (3. ábra). Napjainkban is 
ezen a helyen működik a gyár – mintegy 20 hektáros 
területen. 

A gyár a Chinoin nevet 1913-ban vette fel. Az elne-
vezés állítólag Kóbor Tamás közíró nevéhez köthető, 
aki az első időben a gyárban igazgatósági tag is volt. 
A nevet eredetileg egy kinintartalmú gyógyszer elne-
vezésére szánták, de jó hangzása és könnyű megje-

 A 100 éves Chinoinról: 1910-2010. 

Lányi György

1. ábra: Az első telephely helyszínrajza 
a Petneházy utcában

3. ábra: Légi felvétel a korabeli Chinoinról

2. ábra: A gyáralapítók: Wolf Emil (1886-1947) balra és 
Kereszty György (1885-1937) a Petneházy utcában
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gyezhetősége miatt végül a vállalati termékek márka-
jelzésére és a vállalat elnevezésére használták (illetve 
használjuk ma is) (4. ábra).

A Chinoin fejlődéséhez az új készítmények jelentő-
sen járultak hozzá, bár ekkor még csak a készítmé-
nyek előállítását lehetett szabadalmi oltalom alá he-
lyeztetni. 1913 és 1916 között vezették be a máig is 
forgalomban lévő, görcsoldó hatású Nova tropint, 
amely az első eredeti, magyar, szintetikus úton előállí-
tott gyógyszer (5. ábra). A Novatropin előállítása dr. 
Wolf Emil vezetésével történt, a hatástani vizsgálato-
kat dr. Issekutz Béla a kolozsvári egyetem magántaná-
ra végezte. A szert később az USA-ban is törzsköny-
vezték.

Az I. Világháború alatt átmeneti háborús célokért 
harci gázokat is előállítottak és töltöttek, de ezek a 
vállalások gyorsan befejeződtek és az „alkalmi mun-
kát” felváltotta a gyógyítási célú gyártás és kutatás. A 
megnövekedett szalicilsav-igényt 1916-ban már csak 
nehezen és drágán lehetett kielégíteni, ezért a német 
Wegelin Hübner cégtől 120 ezer koronáért egy komp-
lett szalicilsav-gyártó üzemsort vettek. Üzembe helye-
zésével ez volt Magyarországon az első nyomás alatti 
gyógyszergyártási technológia, ami a felfutó Istopyrin 
(Aspirin) acetilszalicilsav-igényének kielégítése mel-
lett a konzervipart is ellátta tartósítószerrel, sőt még 
egy ehhez kapcsolódó kutatással Alin néven egy új, 
eredeti gyógyszerkészítményt is kifejlesztettek és for-
galmaztak. 

Az állatgyógyászati készítmények előállítása már a 
kezdet kezdetén is az egyik fő cél volt. Dr. Marek 
József 1916-ban ismerte fel, hogy a fi licin hatóanyag-
tartalmú készítmény (Distol) a juhok májmétely-kórjá-
nak jó gyógyszere. A Chinoin 1917-ben vezette be a 
fi licint, mint féregűzőt, először a juhok, később a szar-
vasmarhák, illetve az indiai elefántok gyógyítására. A 
Chinoin kiemelkedő sikere volt az 1927-1928-as nagy 
németországi járványban a szarvasmarha-állomány 
megmentése.  Az állatgyógyászati sikerek jelentős 
gazdasági eredménnyel jártak, ezért a vállalat öt vi-
lágrészen – Közép- és Dél-Amerikában, Afrikában, 
Kelet-Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon –, to-
vábbá számos európai állattenyésztő ország nagyvá-
rosában részvénytársaságokat és fi ókokat létesített az 
állatgyógyászati termékek forgalmazására. Ezek köz-
reműködésével bonyolították a későbbiekben a gyógy-
szer-exportot is. 

Jelentős eredmény volt az 1922-ben Banting által 
felfedezett cukorbetegség legfontosabb gyógyszere, az 
inzulin előállítása, melyhez dr. Földi Zoltán az Újpes-
ten lévő vágóhídon összegyűjtött sertéshasnyálmiri-
gyet használta fel (6. ábra). A Chinoin inzulinja 1928-
ban került a magyar piacra. Dr. Földi Zoltán (1895-
1986) vegyészmérnök, az MTA rendes tagja, Kossuth-
díjas, a Chinoin kiemelkedő kutatója volt, aki 1918-tól 

5. ábra: Novatropin hirdetések, anno

6. ábra: Inzulin hirdetés, anno

4. ábra: Korabeli Chinoin logók
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69 éven keresztül dolgozott a vállalatnál (7a, 7b ábra). 
A Chinoin jelentős sikereket ért el a vitamin-készít-

mények előállításával is. Itt kell megemlíteni a D-vita-
min tartalmú készítmények előállítására 1928-ban be-
nyújtott szabadalmi bejelentést, ami lehetővé tette, 
hogy 1932-ben, amikor Windaus leírta a D-vitamin 
szerkezetét, a Chinoin is forgalmazhassa a saját készít-
ményét. Ugyanebben az évben a világon elsőként dol-
gozták ki a későbbi Nobel-díjas dr. Szent-Györgyi 
Alberttel közösen a zöldpaprikából kiindulva az ún. 
„magyar vitamin”, a C-vitamin előállítását, melyet sza-
badalommal is védtek. Érdekesség, hogy a szabada-
lomban még hexuronsavról írtak, amiről a későbbiek-
ben bebizonyították, hogy a C- vitaminnal azonos, és 
később a szintézisét is megoldották. A Chinoinban állí-
tották elő üzemi méretben a világon elsőként a C-vita-
mint! Fontos volt még a B1-vitamin gyártása mellett a 
fermentációs úton nyert B12-vitamin előállítása is.     

A vállalat sokoldalúságára jellemző, hogy az 1920-
as években kezdték meg a növényvédőszerek előállítá-
sát, melyet az 1930-as évek végéig folytattak (8. ábra).

Az 1930-as években oldották meg a papaverin szin-
tézisét, mellyel évekig nagyon gazdaságosan állították 
elő a világszükséglet közel 70%-át. Emellett a később 
USA-ban is törzskönyvezett papaverinnél jobb görcs-
oldó hatású eredeti készítményt, a Perparint is gyár-
tották. Ezekből a hatóanyagokból sokféle kombinációt 
állítottak elő, így a „Troparin-” és a „Neotroparin-
családot”. Később a gyártást tovább fejlesztették, ami-
ért Kollonitsch János 1950-ben Kossuth-díjat kapott. 
Kollonitsch János a munkásságáért 1953-ban még egy 
Kossuth-díj elismerésben részesült. 

Ebben az időben indult meg a gyárban a szteroidok 
kutatása. A vemhes kanca vizeletéből előállított női-
ivarhormonokat – az ösztront és az ösztradiolt – a jobb 
felhasználhatóság (stabilitás és felszívódás) érdekében 
kémiailag tovább alakították. A kísérletekhez szüksé-

ges vizeletet a gyár területén lévő lótelepen tartott lo-
vaktól nyerték. 

Az érdekességek közé tartozik az ún. „örökgyufa” 
felfedezése, amivel – szabadalmaztatás után – a Chi-
noin az 1935-ös brüsszeli világkiállításon nagy sikert 
ért el. Mivel a svéd gyufagyárosok konkurenciát láttak 
benne, megvásárolták a szabadalmat, de nem azért, 
hogy gyártsák, mert a szabadalmat elzárták egy pán-
célszekrénybe (9. ábra).

A II. világháború előtt kezdődtek el szulfonami-
dokkal kapcsolatos kutatások. Közel harminc szaba-
dalmi bejelentés közül kiemelkedett az antibakteriális 

8. ábra: Gönczi-Gerhardt féle Chinoin növényvédőszer 
hirdetések17b. ábra: Földi Zoltán, 

aki 69 évet tevékenykedett 
a Chinoinban

7a. ábra: Földi Zoltán 
a laborasztalnál

9. ábra: Az „örök” gyufa szabadalmi rajza

1 Gönczi-Gebhardt Tibor (1902-1994) képzőművész, aki az 1930-
as évek Chinoin termékek reklámjai mellett többek között bélye-
geket is tervezett.
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hatású Ultraseptyl, melyet 1939-ben hoz-
tak forgalomba tabletta és sebhintőpor 
kikészítési formában. Használata a hábo-
rúban nagyon elterjedt. A németeken és a 
velük szövetségeseken kívül a semleges 
Törökországon keresztül eljutott az angol 
és az amerikai katonákhoz, sőt az orosz 
hadsereg is használta. Jellemző, hogy a 
budapesti harcok végén az orosz katonák 
az Ultraseptylt a gyárban is keresték.

1943 és 1944 között komolyan felme-
rült a gyár bővítésének a gondolata. 
Ezért a váci püspökségtől a Chinoin 
megvett 15 holdnyi területet, a terveket 
elkészítették és mintegy 26 vagonnyi be-
rendezést és készülékeket vásároltak. A front közeled-
te miatt a bővítés azonban elmaradt. 

Újpesten 1945. január 10-én fejeződtek be a harcok. 
A gyár újraindítása nagy nehézségek mellett történt. A 
koncentrációs táborból hazatérve dr. Wolf Emil vezér-
igazgatóként állt élére a munkának. Az országra kirótt 
jóvátételi kötelezettségek teljesítéséhez le akarták sze-
relni az újpesti gyárat, amit a tárgyalások eredménye-
ként azonban a váci telepre szánt 26 vagonnyi készü-
lék és berendezés átadásával sikerült megmenteni. 
Szemtanúk beszámolója szerint dr. Wolf Emil sírva kí-
sérte a szerelvényt.

Dr. Wolf Emil 1947. július 15-én egy külföldi útja 
során Brüsszelben váratlanul elhunyt, aki nemcsak a 
Chinoin létrehozásában vett részt, hanem kiváló tu-
dással, remek vezetőként és munkatársait megbecsül-
ve a gyárat közép-európai hírűvé fejlesztette. Reá jel-
lemző az egyik mondása: „Aki a küzdelemben pénz- 
és energia-áldozatokkal lépést tartani nem tud, az el-
marad.”

1948. március 25-én a vállalat állami tulajdonba ke-
rült. Erről az 1948. évi 25. törvénycikk rendelkezett, 

mely szerint minden vállalatot, melynek 
alkalmazotti létszáma meghaladta a 100 
főt, állami tulajdonba kellett venni. Ez-
után a vállalatnak minimális forrással – 
saját erőből – kellett a fejlesztéseket elvé-
gezni, a termelést javítani és a gyár ver-
senyképességét biztosítani. A magyaror-
szági gyógyszerkutatást és -értékesítést 
szovjet módszerrel átszervezték: létrejött 
a Gyógyszeripari Kutató Intézet, a Me-
dimpex és a Chemolimpex. Ezért egy 
ideig csak minimális lehetősége maradt a 
vállalatnak a kutatásra. Mégis, 1948 és 
1951 között Magyarországon elsőként ki-
dolgozták és megvalósították az első fer-

mentációs úton készített gyógyszer, a penicillin üzemi 
előállítását. Később ez a gyógyszer a debreceni Biogal 
első terméke lett.

A penicillint az antibiotikumok sorában – a teljes-
ség igénye nélkül – az oxitetraciklin család és a 
gentamicinek követték. A több ütemben végzett re-
konstrukció során új üzemcsarnokok és raktárak épül-
tek. A termelés a vertikális szervezéssel és az infra-
struktúra modernizálásával megnőtt. A generikus ké-
szítmények gyártása az eljárásszabadalmak adta lehe-
tőségek miatt ugyan előtérbe került, de a gyár az ere-
deti gyógyszerek kutatásáról sem mondott le. 1960 és 
1970 között nyolc (!) eredeti gyógyszer született a 
Chinoinban: a tumor ellenes Myelobromol, a szív-
gyógyszer Senzit, az USA-ban 1989-ben bevezetett 
Parkinson-kór elleni Jumex, a II. világháború után 
Magyarországon elsőként törzskönyvezett és ma is 
forgalomban lévő görcsoldó hatású No-Spa, a köhö-
géscsillapító Libexin, a tumorellenes Elobromol, a fáj-
dalomcsillapító Probon és a csontritkulásra ható 
Osteochin, melyet 1988-ban Japánban is bevezettek 
(10. ábra).

10. ábra: No-Spa és Jumex hirdetések, anno

11. ábra: Mészáros Zoltán, 
a korszerű K+F szervezet 

kialakítója
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Az új gazdasági mechanizmus idején, 1970-ben a 
gazdaságtalan Nagytétényi Bányagyutacsgyárat a vál-
lalathoz csatolták, ahol elsősorban a fellendülő nö-
vényvédőszer-gyártást indították el. A Szovjet-
Magyar Agrokémiai Szerződés keretében kiemelkedő 
jelentőségű volt a gombaölő Fundazol évi 4000 tonnás 
gyártásának megvalósítása. 

Az 1970-es évek közepén Mészáros Zoltán irányí-
tásával egy korszerű „K+F” szervezet alakult meg (11. 
ábra). Ebben az időben indult el a ciklodextrin-kutatás 
és a prosztaglandinok napjainkban is fontos kutatása 
is. Az Egyesült Izzó Csanyikvölgyben lévő argon-üze-
me 1987-1988-ban került a vállalathoz. Ennek a helyén 
világbanki hitellel egy korszerű injekciós üzemet sike-
rült létrehozni. Ugyanekkor Veresegyházon egy raktár 
létesült, ahol később a Pharmavit alakult meg. A válla-
lat fejlődése mindezek ellenére lelassult: külső és bel-
ső okok, valamint értékesítési problémák likviditási 

gondokat okoztak. A kiveze-
tő utat a vállalat vezetősége 
tőkeerős külföldi partner ke-
resésében látta és így felme-
rült a privatizálás gondolata.

Az 1988. évi VI. törvény 
lehetővé tette, hogy az addig 
állami tulajdonban lévő vál-
lalatok társasági formában 
működhessenek tovább. A 
Chinoin olyan vállalat volt, 
amelyik az 1948-as államosí-
táskor formálisan részvény-
társaság maradt, ezért a vál-
lalat vezetősége 1989-ben 
kezdeményezte az állami tu-
lajdon megszüntetését és 
egyúttal megkezdte a privati-

zálási tárgyalásokat. Olyan tőkeerős szakmai befekte-
tőt kerestek, amely a gyógyszergyártás területén kellő 
tapasztalattal rendelkezik, jól kiépített piaci hálózata 
van, igény tart a kutatási tevékenységre, nem akarja 
felszámolni a vállalat hagyományos termelési körét és 
csupán kisebb létszám-leépítést hajt végre. A távlatilag 
egységes európai piac miatt fontos volt az is, hogy a le-
endő partner lehetőleg európai legyen. Egy év alatt 120 
cég jelentkezett. Az ÁVÜ a francia Sanofi  cég mellett 
döntött, mellyel 1991. február 22-én aláírták a privati-
zációs szerződést, mely szerint – első ütemben – 40%-
os tulajdonhányad értékesítésére került sor. (A Sanofi  
céget 1973-ban az olajválság idején – a több lábon állás 
érdekében – Franciaország legnagyobb kőolaj-kiterme-
lő és -feldolgozó cége az Elf Aquitaine hozta létre.) 

A Chinoin új, megreformált szervezetben folytatta 
működését. A privatizáció óta elmúlt közel 20 év alatt 
jóval több, mint 500 millió eurós (150 milliárd forintot 

meghaladó) beruházással a 
kémiai és biológiai kutatás, a 
folyamatfejlesztés és az alap-
anyag-termelés új épületekbe 
került, ahol modern, világ-
színvonalú gépekkel és mű-
szerekkel, javított infrastruk-
túrával, az előírt környezet-
védelmi szabályok maximá-
lis betartásával folyik a mun-
ka (12. ábra). Ehhez az 
informatika nagy segítséget 
nyújt. Az injekciók előállítá-
sa a felújított Csanyikvölgy-
ben, míg a tablettákat és dra-
zsékat a 2002-ben megvásá-
rolt veresegyházi telepen ké-
szítik. A raktárgazdálkodás 
Nagytétényben történik. 

Napjainkban a sanofi -

12. ábra: A sanofi -aventis/Chinoin K+F, Földi Zoltánról elnevezett 
épületkomplexuma

13. ábra: A sanofi -aventis/Chinoin székház
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aventis vállalatcsoport a világ egyik legnagyobb, Eu-
rópa legnagyobb gyógyszergyártója. 1998-ban a 
Synthélabo-val, 2004-ben az Aventis-sel és a 
vakcinagyártással foglalkozó Sanofi -Pasteur-ral, majd 
2008-ban a Zentiva-val bővült. A sanofi -aventis válla-
latcsoporthoz tartozik Magyarországon a Chinoin Zrt. 
(kutatás, alapanyag-termelés és gyógyszer-kikészítés: 
injekció- és tabletta-gyártás) és a Sanofi -Aventis Zrt. 
(reklám, propaganda, orvoslátogató-központ, belföldi 
értékesítés). A vállalatcsoport Magyarországon 2500 
emberrel dolgozik, akiknek közel fele diplomás. A cég 
1500 főt Újpesten foglalkoztat. Magyarországon piac-
vezető a vállalat. Széleskörű egészségügyi tanácsadás-
sal, szűrésekkel nagymértékű felelősségvállalással 
mindent megteszünk a legfontosabb célért az egészsé-
gért!

Egy ilyen megemlékezés kapcsán külön is szót kell 
ejteni azokról a vállalatvezetőkről (I. táblázat) és kima-

gasló teljesítményt nyújtó kutatókról (II. táblázat), akik 
nélkül az alapításának 100. évfordulóját ünneplő Chi-
noin történelme nem lehetne ilyen gazdag és fényes. 

IRODALOM

1. Egy mindig megújuló vállalat: a Chinoin története. Buda-
pest,1996.

L á n y i ,  G y . :  The 100 year old Chinoin: 1910-2010. 
Chinoin has been founded in 1910 by two chemical 
engineers, György Kereszty and Emil Wolf. This was the fi rst 
pharmaceutical enterprise in Hungary, which produced 
active pharmaceutical ingredients by synthetic chemical 
methods. In cooperation with universities the founders 
developed innovative medicines, which were introduced 
worldwide in many countries into the therapy. After the 2nd 
World War the successors continued the traditions. Since 
1991 Chinoin is working within one of the biggest 
international pharmaceutical company, within the Sanofi  
group, to improve public health. 

sanofi -aventis/Chinoin Zrt. Budapest, Tó u. 4. – 1045

I. táblázat
Vállalatvezetők

Vezetők neve Vezető pozíció időtartama
Dr. Wolf Emil 1910-1941 és 1945-1947
Dr. Földi Zoltán 1941-1945
Dr. Kőnig Rezső 1947
Dr. Lányi Kálmán 1948
Somfai Zoltán 1948-1951
Kőszegi Gyula 1951-1952
Vályi Péter 1952-1953
Darvas József 1953-1971
Mezey Barna 1971-1981
Bihari István 1982-1992
György Miklós 1993-1997
Philippe Besse 1997-2000
Patrik Chocat 2000-2004
Frederic Ollier 2004-2010
Christophe Gourlet 2010-

II. táblázat
Kossuth-, Állami- és Széchenyi-díjasok

Dr. Hoffmann Sándor 1948, Kossuth-díj
Dr. Gerecs Árpád 1950, Kossuth-díj
Kollonitsch János 1950 és 1953, Kossuth-díj
Dr. Földi Zoltán akadémikus 1952, Kossuth-díj
Dr. Kőnig Rezső 1955, Kossuth-díj
Pánczél Sándor 1958, Kossuth-díj
Mezey Barna 1961, Kossuth-díj
Dr. Mészáros Zoltán 1970, Állami-díj
Dr. Szentmiklósi Péter 1970, Állami-díj
Dr. Hermecz István akadémikus 2004, Széchenyi-díj
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