
A 75 éves I\.ől;á11jrai Gyógyszel'árt1g~yár, 
szerepe a i11agyar gyógyszeripar fejleszésélJe11 

i\.. legrégibb n1ag)'ar gyóg;,'szergyúr lÖriénetének llJ rövid isrnertetése előtt né
húny szót kell szólnunk a hazai és külföldi elözn1én:yekröl. 

f\. szúzadforduló körüli évtizedekben egyrészt a n1üszeres n1egfigyelések le
hc•t.(:iségének n1egte1·erntésére, n1úsrészt a tcrrnészet tudon1ünyos gondnlkoclüs1T16d 
~·.zl:lc:-. kii1·ú t:ltcrjed0se k<iVt'Lkczt(~bL'l1 rohan1os v1i!t az c'l<°_irch<.tlctdús rnind " 
kén1üti, 1nind pedig a lerú.piús terCdeten . .l'l.. gy6gyítú~ kie111elkedett a megfigyelő, 
tapasztalati tudu1núnyuk közül. é:-; c:lsósurban a tudatos kulaiás alapján fejlő
dött tovúbb. :-\z úgynevezell expcrinientál.is far1naholóqia egészen új utakat 
nyiLolt 1neg a ku!~'.!.ó 01·\·osluclun1<:i.ny ::;zá1nára. Vizsgúltúk a különbö:-.:ö anyagok 
hatúsúl, sikerült. n1egisn1erni a szervezel és az egyes ;:;zervek n1ükücléséi:. Fóleg 
n.;igy fi~yeln1ct fordilottak az endokrin rnirig)'ek n1úküdési;nek vizsgúhltúra . 
.-\z ~xperin1entális [arrnakológia fejlt~dé.se az úllati szervek kivunaüünak Lerú
piú:-; fcJhasználhatósúgúr;_, f(1rclit(1tu1 t. fi.sycln1cL 0.slcalcl e:lőú1liijci Thircoglu
bulin-L. 1Je!.:u.1nú1.e pt:clig 1HUl-betl ;tz 1\dn ... na!inl. 

~\z új L.lrn1r_d~ológi<..ü al<.qx;h· :,;erkcnlöleg h<li ui t ;:," s:,:inteükus k~:n1iÚl'il é::; en
lH:k ú,~.ilfidt:~;c L'ijc.tbb és ú.iabb farn1akokigl<.d pn1blén1úk;:,tt v::..:Lt;tt í't:l. i'.;l(.it0rbe 
l;-t2rl.\1L u ti!:lztu h~tlúan:,-';;:guk ó~; az újunnan .--::int0tizált vegyület<.'.\.;: uu1uhnú
nyozit.'O<L l'l<tgy jr~lcntűség·fi ':O]i i.t k('.Iniai ;·iZt:rkt:ZC'L e:-; <-t hai.ás. él hutú::; 0~; <..! fe]
:öZÍ\•(idús l-:i.izüi Li i'1::::-;zefü.ggé:::-;\:k vizs.~úl;_d;:L ;'\ !"izik;ii l:s kt'.:rniai 1n(:n-1111(1cls:::,:rek 
:iz alkc!!1naz(1t\ 1111.i;-;zertt~chnika forraciahn<..1 é;-; alkahnazÚ!:lét. a ha1.ú~·.:ok 11a~y ~r
zL1k<.:ny.-;ég-Cl ész!(-!lheUiségc (:lr'isl:gitt•l.te n n1uclern IJiofc~inia kiaiakuLi::-;Úl.. 

Ezen r(.i\·id elüzrnények ui.ún rúL(:rünk a Ftichter Gl~cleon 
C~;-'r."1r tiil'i(:•nt~t(:'l"(.'. va!L~n1irtL ::-;zercpt'!l't; <1 l11<tg:·./'1.l' '.~;r·(:1gy.-.;zerip<.trban. 

í·Ia nfnü ünk<~11nyE::I s:1.akaszokra osztanúnk <..t gyúr fcjkidéséL akkur négy~ 
t:.~·~·n1ú~>tól \·iszun~·lag júl Qlkü!t1níihcüi !'1.:jllídc~."i szakc:.s:~t tudunk n1t:_t.;különböz
tctni l:21 . 

..:\:-: elsó s:::a!;as:::1 az aL.tpítú:;tól ;tz I. világhúború ui:úni ~azd<:súgl 
rnélypuntjU.ig - a ~O-as évek elejéi!,.: szún1i1hatjuk. Ezt a korszakot a gyár 
ai<_1pít:á;..;ú\·al kapcsuüüu~· tv:;hé:z°'égek icküzdése jellen1zi. Ebben a;. idöben (~tsiJ
surban l\Jérnctorszúgban l:'.s Si.'Ctjcbc.~n 111úr n1agasszintLi és i.c1·
JHi;k:.-; folyt. li Ft!chler c::-edL!{lj\ gyúr i.·i:.;zony!ai.úban ;;2:erén::l kereie!·: kiizüt.ii 
pn.Jbúlkuzú~ukr(·il be;-;zt~!het.Llnl: « kl\1 ii.'iidön rnúr i.-.;nH:l"l ha:-:;:,:! \;l\.i
úllitéisúru. Ebben ;1z icki::;zakban .-;:.c:ülettek a kiizis1nert készün1én:'-'c'1·~ ([(Jnor..:en. 
(;iunduit.rin) utún él [Jut//l(i[j[und ,L!·y(_íjlúnéVi.'t::[ isn1crttú vúll hu1'!1l1!!·!kt:·<ZÍi.ln0-
nyek. <\ jelcntús fL~j!üdés (:!'t!drnényél k6pi.·ls1..dii IJi;:,;it:.dl:-: ki;c.:ic< ttil·: · ;:e>: t~b,:~ 

:::.: :!;-li,i..:iiku,.; H~rrn~:kck. 1nint a 1\:~llrnopyrin v;_:.r..;;; Hyp(;ri1L 
.~\ tern1elü n1unka cbbL~n nz idószu!·:b<.in ki::úr(Jlag n1anuf~d~Ht1·:~ ·-,ih: 

1: labur:1túriun1uk pecli.u prin1i1.iv l!:izkiiz(ikkcl feb:-:c:t"t.:!\t:k. [~z n „:,; i': tor '-'fJY
úUod ;~ tvrn1cU:.< \:'ülllnh:l'H;:i.. ic·; ~:rüsc'n bt:halúroliét. 

t·: kl\zc!elnH'~: Lot':-:?:d-: !1(']·d?st:'!!í:~iL i"nk1>>:i:1 :1:: (~L;··1 .;i ~\f;_;::': i",_„h;;.;í\-
L,t!i. ;„. :-;z~:rn[;_J\:l. t!l•,;!y ;_; kl::<f.il.1bici;; ~;or:.u1 t.:g:,-·1··~· .ivdc'111-:our,, >ri:---;;:gúvtt 
le1 t ~~ -~;y~ü·nuk; :1>: új. ,~ rn1_1clcrn. fclfeclr~zl:.---;vk _u:yor„~: adaptú!;\:-:ct !llet ·-'í:; <!:-:okba 
;,·r_dó bek<tpc:;1dód<:i:·' r(~\'(Tl az 0il~11hal<-1dú:-;. Ennek jLllen1z~:sé1\; Hli.-:~·c1nlitjük. hoj.!::1-' 
<tz al;1pítú:-:; 10. é-..„(::bcn. lf.ll i-bc11 n1úr .1() bejelentett C.:·; t:lfo.!~acli.1ti: ,s;~abadctln1;,: 
':olt ;.: !~yúrnak . 

..:\:~ e[s(j :;za!:a:-.:z k:zúrúsánr1k t(;kinth1~tjük LD:.;>;. júlju:' :~-±-Gt. :\L~Ül-~ur u1c\'...(~u1-
tul<1jcln11b(·ii n;,'·;,:i-t~n.11iúrsasáouú :d;.~kulL út i.:n. 

:\ gyúr _fejli.iclésének n-lli8udi/,· s:::alcus.:úí a kc:;t. vilúgbt'tb(1rú küzüni iclón' í.r::het-



jük. Ebben az idöszakban gyúrunk sznros kapcsolatot létesített egyeten1einkkel1 

ahol neves professzorok szerény eszközökkel bizonyos lerület:ekcn világszín
vonalú kutatást folytattak. Ez az együttn1üköc1és nagyon gyün1ölcsözőnek bizo
nyult. ~A.. 30-as évek végén elkl!Zcl(jclött a szteroid horn1onok félszinteiikus elő
állitása ko1eszle1·inb(JJ. Erre az iclószakra esik az anyarozs alkaloidok izolálása 
és gyógyszerkénti forgalon1bahozatala. ~A.. har111incas évek v0gén <-1 Stylbestrol 
elöállításával az elsű nern tern1észetc.:s struktúrúja horn1onhatúsú \·együletet si
került elóúllítani <.l gyárban .. ~\ szexuúlhorn1onok területén a gyúr úttörli n1un
kút lejtett ki: i:,!en szerén:.' laboratúriun1i berendezésekkel. 

Erre az icléíszakra esik a gyár széles körü nen1zetközi kap<.:solalainak kiépü
lése. 'Tíz leúnyvúllalatot alapitut.t a budapesti gyár ebben az iclüszakban. Ebból 
hat Európúban. egy Törökorszúgban. egy Egyipton1ban. egy l\•Iexikóban és egy 
Buenos .L\iresben létesült. I\:e!'cskcdelnli kirendeltségeivel (~·:; n1egbizott ügynii
keivel a cég voltaképpen az l:'g·t.:~sz \·ilúgoi behálózia [Sj. 

Ncn1zetközi viszonylatban az .l~J:J:J-l~JGS ki.iziit1i :~o évet. tekintik a ouóoy
c;zeri]Jar aronykoninal..: C:golden age''). Ebben az id(iszakban tiibb hatékony 
gy(·igysze1·t hoztak forgalninba a vilúgon. n1int n1egel(Jzöleg a gyógyszergyártás 
kczcleic: út<-t i\sszcsl~n. J\ \·l:.t.;yészek ezerszún1ra úllítt1\ !Hk ci(.1 új veg;-·ülei.eket., 
{!s a farn1ako1ógusok széle.-; i:örbt::n viz;-;gúli:úk azok hatúsúL :\. fejlett gyógy
szeripari vállalatok ebben <-tz iclúszDkban alap,)ztúk n1c~g l·;-; fc.ileszlt:~!.Lék ki ku
tat:űsi szervezetüket.. valan1int Citúképe~ nt:n1zvtkiizi tern1vlii l~s l•riéke.-;itü húló
;,;:atuknl. 

i\ Richter-uyú1· élei:l:ben i:-; ezi <l perióclusi tckinlheijük a lu1r11H1clif,: s::::akc1s.::-

1tak: azzal '' kurrekcióval, h(IL. \ cl n1d--ncl1J.. «:ilúghúburll i·:iti.1n~sl!Ü)l szárnílhu.t
:juk kezdetét. 1.\ barn1adik szak<.t::>ztin bt:~lül is búron1 ichiszak külünül el: 1. a 
húburú iclii:.::-::uk;1 (l93~J-45). ;1n1ikur a gyúr te1:ékenysé.~·c gyakurlai'ilag n1L"g
bénult. .:\ n1ús(lclik idüszakban (lH-!G-57) a:.-~ újjáépítés és az ipnr[1g· sze1·--·ezésl: 
kötöti:t: le haz;;h1kban az Cl'őket:. Lényegében csak a h:.u·n1aclik szakaszban (l~J5B
G5) nyil.i: lehetőség a nen1zetközi gyógyszeripar fejlöclé:'ébe való bekapcsolóclús
ra. I-Ct::zcletben a kutai.ús és .fejl0:.;;.-;i(=~s a külfölcllin rnúr i.-;n1l:rt: készitrnén;.'ek gyúr
t:ásúnak hasznosítására s;:.:orítk(lz1Jtt. l\fégi;-; ebben az iclií;.;z;,ikban alapozóclotL 
ineg az a kur::.:zet·ü nagyvúllalat.. ~l111l~ly a húrun1neg)«.:cl ~:\·szúzaclu:0 évfurclu1ójút. 
nernzetközilcg \·c;:rsenyképes. nH1ga:-: n1ü;-;z~iki .'>zínvunalú tern1t"lő -:ú1lulalként 
ünnepelheti.e n1eg. .:.\ k< 1r;.;zak é\·ente 1:2·-l ·l új gyógyszt::rt hozott ~.! 

g;.'<Í.l' foq..:a!on1b<.:.. an10ly<:J: kiizi)u n1ár e1·ecleti inokJ:ulúk is voltak: pl.: Spirac
lin (I(arion), a l\Tyck:i.on (IVlycluc<dn1). a Lh:.'VinL·an. Nagy jc:lc·nlöségü vnlt: a vúl
lalat élelébL:n és nen1zet.küzileµ is <t n10tanu-b<tktt':riun1<1::: fLTn1entúció\·al elfi
úllitotl Di:.! viüunin te<.:hnoló.!.áa kiclulµuzúsa. 

'\1oltaképpen vi-rv az icltl.-.:zakra L':-dk ;1 SJ.i;úri kiUauísi profil ki<:1lakulit;;u is . 

.I\'Iegt.e:rc:rnH~Lte a 111<.1.~júí: a farn1;ikPkJi„;-i<L az alkaln1azott: fizikai-k(~!Tliai, a mikr(1-
biológiai é.-; u gyóg~';.;Zl'rii::chnuk,giai kulai./1 lab\1ratóriu111oknak. 

i\. ncin;edik1 ne1nr0_!..(ibcn lezúrult. fejliidúsi s.:uhas,:t lHG:J-tól 197'.í-ig szún1ít
juk. Ebben a szak<1 •• -;zban nénli fúzL-:cliulóclú:-; t<tpa~.;z\Ll!hai.(1 '' hazai és nen1zel
közi gyúg; :.::,:erip::n· fcjhidé;:e kiizüt i. :\ fejlet l .0:~·r'1gy.-;zcripatTtll rc1ndelkez(í or
szúgokbctn az .. ar:inykor.-;zctk"" utún tninle.~y hHnn::1dúr<t c:;iikk·,:l!l ctz újunn~'n 

bevczt:lc(t i:.;>'t'ig:·:;c;zvrck :-;zún1<1'rúnya. I'\:il,lcseclcti. ;1 ··:erseny. 

I-Iuzúni~ban. az .. <tran_ykc1r.:0z<.ik·· nén1i icUibt:ni ''°:ltolúdúsa ki.ivetk(;•ztóben . .Je
lenU.J:;; szúrnú új kt~:sziunén;/ for~alu111bahozatala \Dlódott úí. erre ~\Z iclöszakra. 
Ebben c1z idü::zakban. a keci\·ezö kürl'tl1n0n;„·ekeL júl hasznositva. " .~·yúr Ler
n1clé:..;ét t.iJbb. n1int tizsz;:;:resért:: 12rnelie. 



E kursiak. valan1int a gyár jelen fe,iiellségi úllapo!.únak isn1er!et:ése n1essze 
t.úln1Ltlat e rövid közle111ény keretein. Ezért csak néhúny fontosabb szempontra 
utalunk. 

Nyilvánvaló, hogy a fejlödé . ..:. alap.la a kutatás-fejleszi.é;.;. Jelenleg a vállalat 
dolgozóinak 10 szúzalékál foglaJl,:.o:d<tl,i.:lk a kutaiús-fejlesztés területén. ~~\ belső 
kutatásban erőteljesen fejlesztettük a far1nakológiai-loxikoló,giai vizsgálókapaci
t ást. a n1Üszcres n1érési és cllenörzé~i 1116clszerekel a fejlet.l· nen1zetközi .színvo
nalra e1neli.ük . .:.\ kutatási k<.1pacitás növelése (•:; a :-;peciális vizsgálatok szak
szerü n1cgnldúsa érdekében széle::; körlí hazai C:1s nernze1.közi kooperációt ala
kitottunk ki. I-Iazai vnnatknzásban itt en1lítjük 1neg· knuperúciónkat a Gyógy
::,zerkui.ató Intézettel. a n1egfelelö eg,veten1ekkel. vala1nint e_qyéb intézn1ények
kel. 1\ nen1zetközi szintú g,vógy;-;zergyártús n1el!(c>tt' új profilként n1egalapoztuk 
a speciális koz1netiku1nok gyártúsút. n1egkezclt.ük a növényvécli:isze1·-profil ki
a!akílúsát. vala1ninl legutóbb a;:: úlla!.t.akar1núnyozási prenüxck el<iállitását. 
Utóbbiakat közös vállalkozásként. g~r;,"n·tja a Bábolnai f1„lla1ni Gazcla.:>ág. a Chi
noin 'C~yógyszer.t;Lvár és a IZ<'ibúnyai Gyc\r..:)':>zcrárugyúr. 

1\ ICöbúnyai Gyógyszcr.úrugyúr jelenleg· hazánk le.L;·nagyobb -~~'Ógyszergyúrn . 
. .\ i\.'Ia.~yar G~\·<i.r,.;~'szeriparl E.:..:>·c . ..;ül~ . ..: kci·c!t:in bc!ül n1ükiichi gyú,[!yszl~l"!..(~''Úrak 
("1 . ..:sztcn11e!ési értékérH':!-:. kc~rck1_'n -l(J .-;zúzalékút t:i: <\ gyúr s::nlg"t1ltatja. 1'ern1e
ll1s{~nek 1niniL~gy a;, szúzalékú1 cxporira (Th~kc~:tii. G_\'Úrunk cl:l.i<~ e .:..::-:invnnal 
t c1rt.úsn. :-'<"ÍL en1LJésl:. rnely n~„~~- rukú ru~alinas::.úgnL all;;.alinazl;;.ndóképe . ..;s{;get 
é:> netn uiolsó ;;nrb<in <.; lc·_!~sz[n\'(int.tla;;abb tudotnúnyn.:..: kulinúsi-J'0.ih.·szté.:-;t 
igényli. 

Szvr1:í"1\.;_ « Hichte1· Gede(in ú!tr:l alapil\1U .!..:.Y(.J!..:.:' :;zL·r.:.;yú1· ·/,') {\·cs .iubih.'un10:. 
<dka!n1úbúl nz -C1zern i'c.j!hcl(:~éi. ;·: 111c:.r:;~·ar !..::Yr'J_::.::.y.<1.vrip<1rban bc\\"11t("1t\ ;.;:-;('l'Cpél 
tl'kint.ik út. Ennek :-1urún né.L:>·· cg·yrnúsl{d jú! elküli"1niihei:ií fejlóclósi sz~1kaszt 
küliinbiizleinek rneg . .:-\z els(i :-:zct!-:a:-:1-: n -~·.'·úralapílú:-:1ól a ~0-:i...: C\·ek ek•,léig. n 
rn<Í:>ndik az lH:HJ-e:..; \·ilágháburú kiti'11·L,:;{:ig· íc1·jecl. i\ har1nadik :>>:akaszt ln:1~J-!.öl 
lHti-±-ig. n1i_:.;· a ncg;.·cdiket lflfi:1-t\il napjctinki~· :-;zún1itják . .Szaka:-;z<1nkéni rCsz1e
lt: . ..:(.:n t':rt\:J:e!ik a fl:j!iicll:sL 

Iroda!t1111 
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:'-\BTOfllll [/() c:.y11a10 75~,\cTUl'.l'(I JIJ(Í!L\l•íl rjl<lfl~!(l!,!CHT!l'!l',(.'j\(lj'(J ~;ano;"~(\ U('i!Ull<lll-
1!()1"0 re,1cn1JO'.\.l P1L:\Tl'.f)O'.\.l p<lCl"'.\!<lTfJIIBaJnT p;:i:_>B!!Tlle :JiUlO/{il. t'i'(I po.-\;1 ll IH.'.!!· 
repcl~Oll lilap'.\iil!_!C:llT!PJCCl\ClÍ'i npO'.\lb!lllo\e!!llOCT!!. I3 XCl/it' :·JT(l!'n pa:L\!!'J(t!(lT 
'!CTh!pt, XOflOll!('l pa:l},lt.\!l;\!illt: ;1f!YI' OT ,'lfJ)'!"a q1;i:n)r pa:JU!!T!JH. rJepll<líl q1a3a 
jJilCllfJOCTp<t!!í!CTCíl OT OCilOBiHJ!iH :1a!lrl/Ld /(() li<P!éL\il 20~b!X i'<.J:'{(ili, ilT(JfJidi ,·r,_1 
!léJ.i!<:\_;\(l !\!llflüBOÍ'i ncii"i1n1! B l!J'.1~l l'O,:\)". „rpcTH (Til;U!H -- 1n:1~l-l~ll1-1 IT, i\ 
lJCTBCpTarI e }~JíiiJ rn.'ltl l!O HilCl"PH!lJt'C' íifH':>lil. rJn •!T/i.t',il1!!hl:í q1tl:li1:·.! ll!'.'l[,tOIÍH' 
(l!jtlll!B<:lt.'.TC'! pa~;ílliT!i\'. 

i. Pc-:·jC;.;. B. r.uk:";1:; Tlic ro!c: 0) lÍiC /";'i !/CGI'.'' u/d í-'hui"ilUtCcUi/('(1/ t.\nd;.<: i(ti-
/lCÍl!!f(l in tlic dei:clop1111.•1n of l·Iz111r1arian fil1annuccuiica! i11d11;-:try 

()n Uv.: '!CC<1:'\(.1tl ,_,f ·,he 1:1->"-<H:- ,iuhilt·,~ ni" t!tl· \\"{1rk:..:. i"oun(ic:d "u_,. C~vdeei11 1-Llcht;.;r. 
tbc: uuil1Pt's prt:'S(•nt ~t JT\'lV\\" 11[ tlli..' d'-"1:clopn1ent. oi: tli<.:' fat;L)r:: ;:nd il:s rnlc ph1ycd 



in r~Iung,n·ian pharn1aceutical industry. In 1.hc course of the re\·lc\t.· four \Vell sepa
rable phase.s arc differenciated. Tbc first pl1nse lasted fron1 thc founclation to ihc 
t\\·enteeth. the sec.:oncl up to lH'.HJ. the out:break of \Vorlcl \Vc1r II. The thiJ·cJ phase 
l;.1stecl fron1 HJ::;n Lo lUG-!, 1.Vhilc lh<: four!'h 0110 is still on since 1 flfi:'i. The \Vorks· 
de\·elopn1ent. is cliscussecl ín cletail accorcling to each phase. 

L Perjés. B. Luk {1 ts : Die R.ollc cler í:í j<'ihri(Jel! Pl1anna::e11U:><.:lu„'11 Fabrih J(Ö
bánya 'in del' Entucicklunu cler unoariscl1c11 p/zari11a:c11t.iscl!e·Jl I11clU$fric 

.:\us l~nlass des 75 jührigen Jubileun1s der \'on Gedeon Richter gegründeten phar
n1azeutischen \Verke \\-ird eine Übersicht Liber clic Ent\\·ickulng der Fabrik und der 
\'On ihr in der ungarlschen pharn1azeuti;;chen Inclustrie gespielten Holle prlisentici·t. 
In1 Laufe dieser Übersicht: könnt:~n \'icr. V(lneinancler gut clifferenzierbare Ent.\\'ick
lungsepochcn unterschledt:n v.cerclen. Die erst.e Phase dauertc von c1er Grlindun;; bis 
zu clcn Z\Vanziger .Jahrcn, clic Z\\·eilt.~. bis ?:un1 ..!\usbruch de." :.:. \Vcltkricgs 'JO:Jn. 
Die dritte Phase dauer!;;: \'On J n;3f) bis 1 flli-L 1-Vührencl die vil~rte Phase \·on l f)(J-l, bis 
zu unseren Tagen gerechnct v:ird. Die Ent\\·icldung \Vircl je nach Phasen cingeh(:111cl 
bev:crtet. 


