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BESZELGETO SAROK 

GyügyszcrCszct -17. 2-15-251. 2003. 

Minden cégnek van társadalmi felelőssége 

Bes:.élgeté.\' Bogsch Erik i1e:.érigazgatcíval, 
a Richter Gedeon Rt. lze~vzetérifl, céljairól é.\· a gyógyszerügy á!la11otáról 

Ve::.ériga::.ga/6 Úr.1 A Gy6gys::.erés::ethe11 o::: uróh
hi id6he11 többet Jbglalko:::tzr11k a céggel. 111i111 lapunk 
neg)·\·enhét éres liirténetéhen hár111iko1: Utalni s:::eret
nék egyf'e/61 arra a::: in1e1:jzíra. onlir :}()() I s:::epte111heré
hen 111/ség l;S s::olgálat cín1111el Pillich L({jos a::: Rt. ör<'i
kös. tis:::telethe/i elnöke ac/011. akit 111c:,g a gyáralapító 
rálas:::lolt ki JJllllJkatcÍl:\'CÍnak. 111á.~'f'e/6/ arra o soro:::at
l'll, a111e(r agrár s.:á::.é,·es történetét 1nutalla he a kö::el-
11uíflha11. E::ek11ek a puhlikációk11ak a:: a/aua!itóscit a 
Richter Gedeo11 Rt. ce111enáriu111a ac/1a. A:: Ö11 nu:gíré
h;sc s::eri11r hogyan sikerii/t a centenáriz1111i ér'.) 

- rvlinden sze1npontból nagyon jól. Egyrészt a vál
lalati alkaln1azottak körében sikerült 1negerösíteni az 
elkötelezettséget és a csapatszellen1et. s ez az egyik 
legfontosabb célkitüzésünk volt. Dc ugyanolyan fontos 
volt a cég jövöje szen1pontjúbóL hogy sikeresek legye
nek n1indazok a rendezvények. an1ikct i'vlagyarorszú
gon és külföldön szerveztünk. hiszen a cég a tőzsdén 
van. l-Iúla a kollégáin1 kivúló elökészitö és szcrvezö 
niunkájának. ezek a rendezvények nagyon jól sikerül
tek. És végül. de nen1 utolsó sorban. rekorderedn1ény
nyel zúrtuk a 100 éves évfürdulót. így a részvényesek 
szúrnúra is kin1agas\ó évet tudhatunk 1nagunk rnögött. 
Sőt 111ost 111úr is111crtck a 2002-es ercchnényck is. a111ik 
azt igazolják. hogy az crechnénycs 111unkút f'o\y·tatni 
tudtuk. Tehát a dolgozóink. a partnereink és a bcfcktc
töink is cgyarúnt elégedettek lehetnek. Ez jó érzés. 
inert ennek hosszú távra is kedvczö hatása lehet. E.s 
azért is fontos volt a centi..::núriun1. 1ni..::rt iVIag_yarorszú
gon sajnos nincs ineg a kultúrája annak. hogy a hagyo
tnányokat és a sikereket inéltóképpen 111cg tudjuk ün
nepelni. Pedig a sikerek kovúcsai erre rúszolgúlnak. 

- Egl' i~\·e11jeles ii1111ep nyilván a!/.::a/111as a s::únn·e-
1ésre és annak 111e,r;1·i::sgá!ására is. ho,f!y a:::: chl!últ úl/i
s::a/.:: 1e1·éke11ysége 111e1111y;re rolt sikeres. illetre annak 
á1go11do/ására is. hogr a cé_r,;re::elésj(i stratégioi CL;l/.::i
ti'i::ései 111e1111yire he(1·1á/!óa/.::. Ennek a s::á!l1rell;s11ek 
nyih·án rés::e roll a:: is. ho,gy oiikL;nt sikeriilt a f'iacga::
dasÓ,fJi i·is::o11yo/.::ra t·ldó á1á!lás. a111Í lényegében egy 
idiihen ::ly.lolf sok o!yu11 esen1énnycl. a111e(rck d611r6e11 
nte,r;;határo::::ák a 111/iködési ji.!lfl;tclekel. E::ek /.::(i::ii/ lo
lán a le:;;n1eghatúro::áhb 1·0/1 a t11hu"do11osráltás. 

Bogsch Erik. a Richter Gedeon Rt. \·czérigazgatója 
1947-bcn született. ;\ Budapesti ivli.iszaki Egycten1cn 
111int vt::gyész1nérnök 1970-ben végzett. 

1970-tö! - akkori nevén Köbányai Gyógyszcráru
g:yúrban - külünbüzö kutatás-fejlesztési területeken dol
gozott. 1977-83 között ivlexikóban. a ivlcdin1pex iroda
vezetője volt. 1983-88 között a Richter fejlesztési igaz
gatója. ezt küvetöcn a 1Vledirnpcx Uf( ügyvezctö igaz
gatója Londonban. 

! 992 noven1bcrétö! a Richter Gt::cleon Rt. vezérigaz
gatója. /\ rvtagyarorszúgi Gyógyszergyártók Orszügos 
Szüvt::tSé!.!énck c!nökséi.:d ta!.!ja. 

Érdc1;,ei clisn1erés~kénl 1995-ben Eötvös Dijat. 
1997-bt::n a l\1fag:yar l(üztársasági Erde111rt::nd ((iskc
rcsz~ét. n1ajd 200 l-ben Széchenyi-Díjat kapott. 

2002-bl'.'n a Busincss \Veck üzleti hetilap által kivá
lasztott 50 legjobb európai vúllalatvezetö közé került 
be. Ebben az t:vbcn a Pénzügyn1inisztériu111 a pénzügyi 
szakina kiválóságaiért alapított T-Icllcr Farkas-clíjúval 
jutaln1azta. 

- ivlielött a kilencvenes évek elején vezetőként ide 
kerültc111. az r\ VÜ sikertelenül próbálkozott egy szak-
111ai bcrcktctö bevonásával. lvlint utólag kiderült, csu
pán egy szavazaton n1úlott, hogy a llichter ncn1 került 
tübbségi külföldi tul;:~jdonba . .-\nnúl a cégnél ugyanis. 
a111cl:yik rncg akarta vásárolni a Richtert. 5 : 4 arányban 
szavaztak ellene. Ebböl adódóan saját cröböl kellett 
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talpra állnunk. rúadásul állaini segítség nélkül. Súlyos 
döntésekre kényszerültünk. 1nert kérdéses volt, hogy 
egyáltalán túléljük-e azt a nehéz helyzetet, an1ibe - ha
sonlóan az országhoz - a Richter került. Óriási hitelál
!on1únyunk volt és az orosz piacokat is elvesztettük, 
1nagyarán n1ondva csöd közeli állapot alakult ki. S eb
ben a helyzetben a kollégákkal közösen úgy döntöt
tünk, hogy a társaságnak függetlennek kell 1naradnia. 

A Richter az elmúlt száz évben többször került na
gyon nehéz helyzetbe és jó néhányszor a léte is veszély
ben forgott. De 1nindig sikerült a nehézségeken úrrá 
lenni. s ez 1nindig a cég alkaln1azottainak és vezetőinek 
a rátcnnettségén 1núlotl. Pillich lqfos is beszá111olt az 
említett inte1júban ilyen helyzetekröL de most rajtunk 
volt a sor. És rövid idön belül sikerült olyan crcdtnényc
kct elérnünk. an1clyek alapján a Richtert bcvczcthcttük 
a tözsdérc. illetve alaptőkét tudtunk e111clni. 

Úgy gondoltuk. és 111a is azt valljuk, hogy ncn1 kell 
külföldi szakn1ai befektetőt bevonni ahhoz. hogy a szük
séges intézkedéseket 111cgtcgyük. Ezeket a fCladatokat a 
cégen belül 1neg lehet és 111cg is kell tudni oldani, 1nég 
akkor is. ha n1indez nehéz és népszcrütlcn döntésekkel 
jár. iv1ost is 111cg vagyok győződve arról, hogy a cég jö
vője szc111pontjából fontos döntéseket iv1agyarországon 
kell 111cghozni. inert csak ez válhat a Richter és - ha sza
bad azt 111ondanon1 - a 111agyar gazdaság javára. 

.A ccntcnáriun1 kapcsán a stratégiai célkitüzéseinket 
is átgondoltuk és úgy döntöttünk. hogy nincs lényeges 
változtatásra szükség. Célkitüzéseink a Richter tradíci
ókból lcvezethetök: rneg kell keresni azokat a piaci ré
seket, ahol a legnagyobb cégekkel is versenyképesek 
lehetünk. Ez a rni esetünkben két területen realizálódik. 
Az egyik a nögyógyászati készíttnények. azon belül is 
c!sösorban a fogan1zásgátlók piaca. ahol tulajdonkép
pen a szteroid kén1iai kutatás-fejlesztési és a gyártási 
tapasztalatok a berendezésekkel együtt a rendelkezé
sünkre álltak. f\ fogan1zásgútló palettánk talán 1nár 
szélesebb is. n1int az ezen a területen vezetö négy nagy 
vilúgcégé. ivlúsrészt pedig úgy ítéltük n1eg. hogy ah
hoz. hogy egy cég életképes rnaradjon, egy kritikus tö
n1eget e! kell érnie. a111inck a lehetőségét elsösorban a 
régióban. tehát J{elet-közép Európában és a volt Szov
jetunió országaiban kell biztosítanunk. Be kellett lát
nunk ugyanis, hog.Y nincs akkora tökccrönk, arni lehe
tővé tenné, hogy a [l. \1ilágháború clött világszerte l'cl
épített hálózatunkat belútható időn belül újra kiépítsük. 
Ennek ellenére ncn1 111ondhatunk le az LJS;\ és az Eu
rópai Unió piacairól sen1. ezért ezeken a területeken az 
ürl ·külföldi partnerekkel és stratégiai szövetségesekkel 
próbáljuk rncg betölteni. a 111arketing és a kutatús-l'cj
lcsztés területén egyaránt. 

Te,!J_riikj'e!. ho:;;y a:: c111/itett s::a!anlú he.féktet611él 
a s::a1·a::ás pont ./é.Jrcli10!1 arányú erelhnényt ho: és a 
Richtert 111e,r;1'es::ik. Lehet, hogy ()n n1osl nen1 arról 
nyilatko::na, hogy a jliggetlenség flli(1·en el/Jnyös. ho-

ne111 arról. hogy a cég s::en111on~iából 111e1111_\·ire kellve
:::6 \'olt a s::alanai hejektet6 111egjelenése? 

- Azt követöen lette111 vezérigazgató. hogy ez az 
elutasító befektetői döntés 111egszületett. tehát a kritéri
u111ok n1úr eléggé egyértehnüek voltak. És én azt vál
laltan1, hogy ezek n1entén próbálunk 111eg tevékeny
kedni. Én nen1 úgy érzeni, hogy a Richter szá111ára az 
az út jó lett volna, de tudo111, hogy n1ost jó úton járunk. 
Ezt szúmokkal is ki lehet fejezni. A Richter akkori ér
téke 100 1nillió dollár körüli összeg volt. jelenleg - a 
tőzsde által visszaigazoltan nagyjából 
1 n1illiúrd. A vagyont tehát lényegében n1egtízszercz
tük! Ez ncn1csak a cég és a tulajdonosai szernpontjából 
jó. hanc111 a 111agyar gazdasúg sziunúra is kedvczö. De 

1nég ennél is fontosabb. hogy sikerült szetnlélctváltást 
elérni. n1crt az egész orszúgban ez az egyik legnehe
zebb fCladat. .n,,1ni az üzlctn1enethez szükséges és tisz
tességes nyugati 111ódszer. azt át kell venni. a111i viszont 
ncn1 tisztességes és a tnagyarorszúgi viszonyoknak 
nen1111cgfelclö. azt túvol kell tartani. J'vli azért lehetünk 
eredn1ényesek. n1ert a 111agyar viszonyokra sikeresen 
adaptú!tuk a külföldön bcjúratott. jó n1ódszcreket. 

·~ .·1.:Jrt tel!e111j'el u::: ilnénli kérllésl. 111er1já/ en!lék
s:::e111 rá. hogy egr é)·fi:::edlle/ e:::e/c'ftl a nagy 11yih·áJ1os
ság e/()// hoss:::ú hleig.f'oly1 a \·ifa arról. hogy u 1110,í.{yar 

,r;.ró.r;;.1·s:::eripar11ak 1·a/r?jáhan s:::alonai l'agr pén:::iigyi 
hl~fi:ktetúrc 1·a11-e s:::iiksége. A:::álo egyikre és 111ásikra is 
1·a11 /Jl;Ílla. és 1alá11 111ár i·a/onli~ren /Jll~rleget is lehet 
l'<Hllli a1-r<)I. hogy 111e~l'ik 111óclv:::er 1·0/t erechnényesehh, 
ilfc11·e c/ányiisehh. 

Nyugodt lelkiisn1crcttel n1ondo111. hogy n1inden 
cég 1nás. tehát n1indegyiknck rnásnijta stratégia és tulaj
donosi kör lehet clönyös. /\z rnús kérdés. hogy ez csak 
utólag derül ki. Én azt hiúnyoltarn akkor és sajnúlon1 
1nost is. hogy ncn1 volt egy ágazati. söt ipari stratégia 
sen1. Ugyanis bánnilycn ország szúinára. legyen az ki
csi vagy nagy, szükség van néhány olyan cégre. an1iben 
erös a ncn1zeti tulajdon. és an1inek n ccntru111a is az 
adott országban van. Nen1 szabad n1egengedni. hogy az 
ország gazdaságilag teljesen kiszolgúltatott helyzetbe 
kerüljön. r\ történelen1 azt inutatja. hogy a gazdaságban 

A Richter Gedeon Rt. tulajdonosi stroktúrájá
ból adódóan független: a részvények 4ü<~1íi-a hazai 
tulajdonban van, ezen belül 25c!/(i az úllanii tulaj
don. 601~/(1-a pedig külföldi intéz111ényi bct'ektetök 
tulajdona. 2001-bcn 111integy 6,5 1nilliúrd forintot 
fordított I( +F tevékenységre. 15 1nilliúrd forintot 
bcruhúzúsra. 8 111illiúrdot adók fizetésére. tehát 
200 l-ben ne111zetgazdasúgi hozzájárulúsa n1integy 
30 111illiárd forint volt. 
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A Richter a régió egyik vezető gyógyszercége. 
111ely l'vlagyarországon 4500, tennelö leányválla
latainál - Lengyelországban. Oroszországban. 
Ukrajnában és Ron1ániában - összesen 1600. ke
reskedehni leányvállalatainál pedig több 111int 600 
föt foglalkoztat. 

a ciklikusság létezik, ezért hosszú távon nen1 szabad 
csak konjunktúrában gondolkodni. Ha dekonjunktúra 
van - n1int rnost is-. azok a cégek. an1clyck ne1nzcti tu
lajdonban vannak. sokkal többet tudnak letenni az adott 
gazdaság asztalúra. 111int azok. a111clycknél scn11nif'ék: 
kötödés nincs. vagy - ha 111ultinacionúlis cégröl van szó 

ez a kötödés jclcntéktclcn. /\ kilencvenes évt.!k elején 
azt tnég ncn1 lehetett \útni. hogy a vilúg gyógyszcripa
rúban ilyen nagy fúziós hullán1 lesz. de ez a Yá\tozús is 
azt bizonyítja. hogy 111inél nagyobb lesz a cég. annúl ki
sebb súlyú szereplövé válik egy adott orszúgban inükö
dö leányvállalata. Rúadúsul a bizal111on alapuló. szcn1é
lyes kapcsolatok rendkívüli n1értékben 111eggyengülhct
nek egy-egy szcn1élycscrc esetén. s ilyenkor az ol.yan 
szerződéses garanciák. a111elyek a cégek önúllósúgút és 
nz ezzel kapcsolatos fejlődését biztosítjúk. ne111 nagyDn 
érvényesülhetnek. Ezt látni kell. 

- l.:.~hhá'I u s::e1nponthá/ 11e111 jelent kocká::ofo! a: a 
llL;há11y hónappal c::c/611 .Felröppc11t ter\'. 111is::crin1 u 
l?ichtcr11ek a: .-ÍPF Rr. kc::clé.\'L;hc11 lcrú 1uh{jdo11hú-
11yadú1 prii.·a1i::úcióru aka1ju hoc.vútuni a:: úllatn'.' 

-- Ez cgyelön.:: nincs napirenden. és az /\P\' Rt. i!h.'
tékcsci is úgy nyilatkoztak. hogy a Richter fliggetlcnsé
gét rncg kí\·únják örizni. Tehát nyugodtan dolgozhatunk. 

- ..1 s::únn·etc!s ka1h·sá11 a slratégiai ct;!kif!.i::c;sckcr 
érillfl'l' elr'ihh 11uír rúpilla1110Uunk a jc'ir/in:. de hodd 
kl'rdc::::c111 111c:g. ho.r;;y 111ik a !e,r;;/(n1tosahh j~jles::f(:".""i el
kL;jJ::eh;:.:cik :1 

!'l...1li rclatÍ\\'. kicsik vagyunk. ugyanakkor az lJS„\
ban és az Európai Unióban is t.!lörc kell lépnünk. E1 
óriúsi eröf'orn:ísokat köt le és a kollégúin1 is nagy· leter
heltség nlntt dolgoznak. Ezzel púrhuzarnosan f(üzép
f(clct Európúban és a F;~J( orszúgokban is egy nlyan 
húlózatnak kell inüködnie. an1inek a révén lúh·chct,iük 
a versenyt a legnagyobb cégekkel is. Ez egy többfron
tos küzdclcn1. anli viszont csak akkor lehet crcdn1é
nycs. ha nieg tudjuk újítani a tennékportf'oliót. Néz.zük 
egy kicsit részlt.!tcscbbcn. 

r\ vilúg legnagyobb gyúgyszcrpiaca az lJS/\. ! L1 
uuvanis valaki az US.L\-ban nen1 tud crcdn1ényc::-;cn 
s;~rcpclni. annak a tovúbbi léte is bizonytalannú 1·úlil:.. 
i\-'li 1992-bcn az exportunknak csupún az 1°.-\1-Út reali
záltuk az USr\ piacon. 111ost pedig niúr a inúsodik !cg-

nagyobb cxportpiacunk.. nen1 sokkal eln1aradva az 
oroszországi n1ögött. r\ tavalyi USA-exportunk értéke 
n1ár 58 111illió dollár volt. Ez azáltal vált lehetségessé. 
hogy a Richterben fantasztikus volt a n1üszaki és a nii
nöségbiztosítási kritériun1rendszerben végbernent fej
lődés. hiszen a legn1agasabb niinöségbiztosítási köve
telrnényeknek is eleget tudunk tenni. E nélkül ezen a 
piacon nen1 tudnánk ilyen sikeresen szerepelni. 

A hálózatfejlesztést illetően Kelet-Európára és a 
F r\I( országokra koncentrálunk. Ezért vásároltunk ré
szesedést a lengyelországi GZF Polfa-ban. 111ert a régi
ón belül a potenciális piac ott a legnagyobb, és cégfel
\'ÚSÚrlás nélkül nen1 tudtuk volna elérni a „kritikus lö-
1ncgct". ivlarosvásúrhelycn is vásároltunk egy céget. 
111crt a régión belül I~on1ániúnak van a tnúsodik legna
gyobb lé!ckszán1a és potenciális piacvczctök lehetünk. 
a111i rnég akkor is fontos, ha n1ost alacsony az ottani 
gyógyszerfelhasznúlús. A két vásárlás ellenére alapve
töen az organikus Cejlödésbcn. tehát a lépésről lépésre 
való növekedésben hiszünk. 

Jelenleg kevés olyan cég van, an1clyik egyszerre 
ICjlcszt generikus készít111ényeket és lliggetlen cljárú
~okat, valan1int eredeti kutatásokkal is foglalkozik. 
ll;h.~n szc1npontból is nagyon nagy terheket hordozunk 
a vúllunkon. Inert nerncsak széles földrajzi területen, 
hanc111 nagyon széles tennékkörrel is jelen vagyunk. 
an1it folya111atosan fejlesztenünk kell. Kevés olyan 
gyógyszergyúr van ~ ez persze 1nég a reprodukciós 
korszaknak köszönhetö -, atni olyan sok területen ren
delkezik a terápiában első számúnak tartott készitn1é
nyckkcl, 111int a Richter. Például a vérnyon1áscsökkcn
t(ik kC•zíil a listánkon szerepel az A„CE inhibitor enalap
ri!. u kalciutncsatorna blokkolók közül a legjobbnak 
t<ll'tutt an1lodipin, a f-12 blokkolók közül a Hunotidin, az 
:111tifungúlis szerek közül a íluconazoI és a tcrbinafin. 
C-s jól is1ncrtck a foga111zásgátlók 111ásodik és hannadik 
gcncrúci()s ter111ékci is. Büszkék lehetünk arra. hogy a 
inanapsúg korszcrünck n1ondható' terápiákban a legszé
lesebb pak.·1iút gyúrtó cégek közé tartozunk. Sokkal 
c!.!vszcriibh !enne az életünk~ ha jobban spccíalizálód
n7i~1k. dc a Richterre rnin_dig,a több lábon állás volt jc!
!cn1zö. fv1ús kérdés, hogy nyilván náJ.unk is vannak pri
oritúsok ~s ezeket állandóan felülvizsgáljuk. 

/\ társaság n1 integy sziizf~lc: gyó:izy;;zert gyárt. 
1öbb inint 170 kiszerelési kö
;:üti l)riginális, getle1:ikus:és, :\igehc!\és:.zítm<Snirek 
cg)''t~rúnt. 

1\:ndszcrrc, 
n1ényck 0s az 

vala-
és 
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Azt is fontos n1egjegyezni, hogy egyetlen n1agyar
országi cégnek sincs olyan világra szóló hálózata, 111int 
a Richternek, ugyanis 3 l országban van képviseletünk. 
A régió niindcn országában jelen vagyunk, csakúgy, 
111int a legnagyobb EU országokban, az USA-ban és 
Japánban. Ehhez szükség volt a stratégiai szövetségek 
kiépítésére és a kapcsolatrendszereink 1negerősítésére. 
továbbá arra. hogy felhasználjuk azoknak a kollégák
nak a tapasztalatait, akiknek n1ár korábban is ne1nzet
közi is111ereteik és kapcsolataik voltak. 

- Okozolf-e nehé:::séget a /eJlf::,ryel Po[/'a és a 111aros
\'Úsárlze(ri Ar111eclica 11u!gvásárlása kapcsán a::, eltérő 
lzag1·0111á11.\·ok és g1·ártóskultúra öss::,eluu1golása? 

- /-\ Richter gyúrtústechnológiájál és az ezzel kap
csolatos ncn1zctközi kövcteln1ényeknck 1ncgfelelő kul
túrút adtuk út. r\ lengyel cég nagyjából n1egfelelt a kö
\'ctchnénycknek. de Ron1úniában és az oroszországi lc
únyvállalatainknúl is több változtatásra volt szükség, 
Egy olyan cégnek. an1cly a nernzetközi piacokon érvé
nyesülni akar. hihetetlenül n1agas szintet kell produkál
nia, a111inek van egy hardver része - ezek a berendezé
sek -. de ennél sokkal fontosabb a szoftver, tehát azok
nak a kollégúknak a szakértcln1e és elkötelezettsége, 
akik n fejlesztéstől a törzskönyvezéscn és a gyártáson 
keresztül az értékesítésig végzik a feladatokat 

A= uniás csatlako::,ás ulilyen előllyöket és nli(1·ell 
kockú::,utokat horllo::,? 

- /-\ n1üköclésünkct 111ar ncn1 fogja érdernlegcsen 
bcfolyúsolni. r\ követcl111ényclc illetve a 111inőségbiz
tositúsi. törzskönyvezési, szabadaln1i viszonyok 111úr 
korúbban 111cgváltoztak. i'vli 111egfclelünk az uniós nor
tnáknak. 

- ivl i n1ár az c\Jnúlt években bővítettük a piacain
kat és a vú111ok inegszünésc óta scn1111ilyen hátrúnyunk 
nincsen. 

- J ·úrható-e a ha::ai piacon u konkurencia erdsii-
dése és a kii(f?ildi grártók IO\'Óbhi térnyerése? 

- 1\ helyzet n1ár sokat ne111 ron1olhat. Sajnálatos
nak tarton1. hogy egy olyan orszúgban, ahol a gyógy
szcrgyúrtús ennyire fejlett. az in1port 111ár niost - érték
ben ~ az összforgalon1 701~1(1-át teszi ki. 

()11 s::erint nliért alakult ez így:) 

.'-\ külföldi cégek n1agyarországi 111üködését és 
1negitélését illctöen két dolgot kilügúsolunk. /\z egyik, 
hogy a pro1116ció sorún tapasztalunk az EU norn1áknak 
nc111 n1cgf'e\clö jeleségekct. a 111úsikat egy kicsit részlc-

tesebben kell kifejtencn1. ivlindcn országban biztosíta
nak kin1ondott vagy kin1ondat!an előnyöket azon cégek 
részére. an1elyek az adott országban jelentős hozzá
adott értéket állítanak elő, tehát kutatnak, fejlesztenek, 
adót fizetnek. l-Iiszen a gyógyszertárnogatás az adófi
zetők pénzéből történik, s az ilyen cégek komoly adó
fizetők. Ez a gondolat rvtagyarországon nen1 nyert pol
gá1jogot. Ez azért szon1orú, inert az évtizedes tőkehi
ány és versenyhátrány miatt óriási küzdelmet kell foly
tatnunk a hútrány ledolgozásáért. ezért inkább tá1no
gatni kellene 1ninkeL sen1n1int hátráltatni. 

- f'"e-érivu-nató Úr' Ön néhá11r é\Te/ e:::e/611 CL'l. • - ,:;, -e. . . '-' 

koJ?/'erellcián a::: OEP-hen tartoll eg\' e/rJadást a tán10-
gatáspoliriko prohlé111áirál. Akkor lÍg}· Jóga/111a:::ort. 
hogy ne egyiillk honuírt reggelire. ha eg\·éhként 1u!111 

fart ki a 11é11:::iink a kö1·etke::,liji::,etésig. E:::::,el a tá111oga
tási gyakorlat ará11ytala11ságait os/oro:::ta .. -1 111egítélé
se s::,erint raH-e a::óta érdenli rálto::,ás a tán1ogatáspo
litikáhan:) 

- Scn1111ilycn \·á!tozás nincs. söt ha lehet. a helyzet 
fokozatosan rornlik. Irritálónak tarton1. hogy az olyan 
esetekben. arnikor a beteg. a költségvetés és az ország 
gazdasúga szún1úra is előnyös lenne. niiért ncn1 lehet 
az európai uniós nonnáknak rnegfelelőcn tán1ogatni a 
hazai gyúrtókat. i-\z egészségügyi költségvetés is n 
nc111zeti jövcdele111 függvénye. Nagyon szon1orú. hogy 
ez nc111 tudatosul scn1 a döntéshozókban. scn1 az ország 
polgúraiban. 111crt vilúgszerte tendencia. hogy ahol le
het. n hazai tennéket vúsúroljúk. 

- ls111ert. hogy léte=ik egr zíg1·11e,·e:::ett célirányos 
lohhi rerékenység. anli egr tern1ék e[fhgcllltatásál;rt/á
(1'ik és léte=ik eg1· ko11cepcióért jóly() lohhi:ás is. a111i 

elsúsorhan ajo,galkotáshan \·aló okth· l'lís::,1'l;telt célo:::
:::o. 1\'1i(1·ell lehetiiségekkel rendelke:::ik e:::en a teriileten 
a Richte1; illef\'C a ha::ai g,yúrtókal öss:ejógá 
M..!Gl'OSZ:' 

- Tisztességgel képviseljük azt az úllúspontot an1it 
kell. dc a 111ultinacionúlis cégek lobbi ereje nagysúg
rcnddel nagyobb. 

- t~/6bh !Ígyjága/Jna::,ol!. hog1· ne111 !tulotosul se111 
a társaclalou1ha11, se111 a c/611fl'sho::,ók.f~iébe11 a::: ii::,enet, 
t.unit a lu1:::ai gyárak 111eg/hgah11o:::nak. !:::: 111eglep. inert 
a=t /Jitte111, lzogr csak nekiink, gyakorló patikusoknak 
o= iizenetei 1'es::,íte11ek célt és a gyáraink sokkal johh 
he(rzethen \'ll!lllak. Ön s:erint 111iért 11e1n tudnak lzaté
konyahhan lohhi:::ni? 

- Ennek van egy anyagi és egy en1beri oldala. r\z 
eröforrúsaink sokkal kisebbek n1int a vetélytúrsainkC, 
ebből adódóan sok helyen nc1n tudunk olyan erővel 
111cgjclenni és ko111rnunikú!ni. 111int ahogy ez szükséges 
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lenne. ;\z cn1bcri oldaláról pedig annyit. hogy a lakos
ság egy része szerint a külföldi készít111ény jobb. ;\zért. 
niert a 111édiában állandóan azt hallja. hogy az a 1110-
clcrn. De ez nen1 igaz! ivli elisn1e1jük. hogy vannak 
olyan terápiás területek és olyan készíttnények. ahol az 
import termek a Jegmcgfelclöbb. Dc sok olyan tcrlilct 
van. ahol a 1ni általunk előállított készít111ények abszo
lút n1értékben 111egfelclnek a niodern terápiás igények
nek. I-Ia lenne például terápiás protokoll. abban nen1-
csak a Richter. hane111 111ás hazai gyárak készítn1ényei 
is nagyobb súllyal szerepelnének. 1nint n1ost. Elké
pesztőnek tarton1. hogy niég 1nindig nincsenek n1cgfe
lelö terápiús protokollok! 

Tisztában vagyok azzal. hogy n1inden orszúgban 
aránytalansúg van a költség\'etési lchetöségek és az 
egyéni elvárúsok között. Ez nlind12nütt fCszültséget 
okoz. nn1it n1egpróbálnak \·alahogy k12zclni. Ezeket a 
prob\éinákat núlunk is kezelni kellene. dc ez eddig nen1 
történt n1cg. rvlagyarorszúgon olyan készítinényekct is 
nagyon 1nagas szúza!ékka! tú1nogatnuk. an1elyck t'cl 
sen1 kerülnek a !istúkra ol;„i1n orszúgokban. a111elyek
nek a CiDP-je sokszorosa a n1ienkCnek! Nagyon rossz 
hatékonysággal használjuk fel a gyógyszertá111ogatási 
keretet. n1iközben nagyon kon1oly gondok vannak az 
egészségügyi finanszírozúsban. :'\lacsonyak a fizetések 
és koinoly növérhiúny van. söt az úrrés is 111éltat!anul 
alacsony. Senki nen1 veszi lígyelc1nbe. hogy csak egy 
egészségügyi költségvetés \·an és azon belül k12llcne a 
korrekt ar<inyokat kialakítani. 

- 1-;;:1 u probh>111á1 nagyon régó!a hon.(juk nu1g;unk
kal l;.\. tig:r 1lí11ik. ho,r;:y ajelellsl;g a 111inr_/e11kori kor1ná-
11yoktt)/ji'igge1/e11ii/ /éte:ik .. ·l:t.fl:líl;!ele:11i. hogy a: ell
digi öss:es kornuíny csupa alkah11atla11 s:e111é(l·t nere
:cf! ki. akik ennek a prohh;111á11uk a .lelis111erésl;l'l' l;S 
111egoldására ki:tJlc/enek lellek 1·ol11a. eh;ggi: 1·a/ús:i
niítlc11 .. r\'.1·ih·ú11 111ús a: ok. a111i a hatc;konyahh lohhi
:ússul se111 igu::ún 111ugrorú::hat(J. 111cr1 a ,l/intésho::ák 
s::e111(;~\'l'Sell isjl1lc/11ck o l•Ji:(issc;gi /h;n::ek /ulf(;/.:ony cl
kiil1éséért. Lehel-e pl. k.orrupciáro "u.:yanakodni? 

Bizonyúra vannak korrupciós jelenségek is. hi~ 

szen a gazdasúgi élet 111indcn területén és n1ús orszá
gokban is léteznek. ivl iért lenne kivétel éppen a gyógy
szerügy'? Néhúny héttel ezelött pl. Olaszorszúgban 
fölytattak le egy példútlanu! kon1oly vizsgálatot és ha
sonló eljúrások folynak az US."\-ban is. Dc ott a ható
ságok legalübb rájöttek arra. hogy l"cl kell 10pni. n1ert 
nagyon rossz. hogy néhúny egyén n1iatt egy szakn1a 
becsülete kerfll veszélybe. 

Lú1-c kiutu! ohhál o .finuns::iro::úsi csupdáh<íl. 
a1nihc a ,r,:yág.rs:cr-tá111ogatási /"l'!l({V::cr kcrii/(1 

i\·I indeddig ncn1 döntötték cl. hogy 1ni tartozzék a 
finanszirozandó alapellütús körébe. i\1liközbcn a lakos-

súg jelcntös része a nlinin1úlbérhez kapcsolódó egész
ségügyi hozzájárulást fizet. ugyanakkor clvúrús. hogy 
n1indcn ingyen já1jon. Ez egy olyan ellentn1ondús. aini 
ncn1 jcllen1ző n1ás országokra. A döntéshozóknak 111ár 
nagyon régen dönteni kellett volna. 1nég az ezzel járó 
konfliktus vállalása árán is. Úgy gondolo111. hogy J'v[a
gyarországon kevés olyan cn1ber él. aki ne értene egyet 
az Európában szokásos szolidaritási elvvel, vagyis az
zal. hogy az alapellátást biztosítani kell. Ennek a defini
álása azonban nagyon nehéz. de egyszer ezt a kérdést 
tisztázni kell. Egyértehnü. hogy a szak111ai szen1pontok 
ligyc\en1bc vétel~vel és a gazdasági lehetőségek határa
in belül húzni kellene egy vonalat. a l'cln1crülő gondo
kat pedig kiscgítö biztosítúsokka! lehetne n1cgoldani. 

.·/: eg(;s:.\'t:;giigy kr'ift.,.(;gref(;.\·i:n hcliil kö::cl 30°--á
os ará1111yol rés:csed11ek o gyá,lfys::erek és a f}(J/iriku e:t 
u: arányt. il/e11·c u ,':.;yó,u.:ys:erkiaclási r'Jss:cgeket na
gyon 11u1gasnak tar{ia. Li~r;,ranakkor 1·árha1ó. hor;y a: 
eg(;S::.\·(;:;iigri l'ÍÍÚl<Í renlf\·::er kiis::Jjhö11 á!!tí úta/ukitáso 
kunu1~1· l•Ji/1ség1u'J1·ekedl;sse/_f(Jgjúr11i. stJI a: 1(i ltt!qjdo
nosok is Íia!c;kon_rahhan .Fognak lohhi:ni. 111i111 a jelen
legiek. Teluír a: e,Kl'.'>'l;gcs eg(;s::::sé,r;iigyi hiid:sc; egrre 
k ischh /uí11_1 'Cf( Iá t I e hct g:1 ·ó,g:1 ·s:::e rt á111oga t ús ra.fhrdít a11 i. 
rfa egy i/_rcl/ fr/cJs::akhllll l//(;g egy „ l'O/la/" /lleg/I/Í::ÚsÚ
ra is sor keriil11e. annok ko111o~l' poli1ikai kocká::atui le
hetnének. 

Nein így gondolo1n. Ugyanis a jelenlegi keretcM 
ken belül is több tízn1illiúrdot lehetne átcsoportosítani. 
ha 111cgfelclö szak1nai protokollok lennének és haté
kony lenne az cllenörzés. lvli 1ninde11 esetben úrcsök
kentli tényczö vagyunk. inert legalúbb 20-301~„Íi-kal ol
csóbbak a tern1ékcink. 1nint a külföldi készitn1ények. 
Söt. an1it n1i eladunk két do\lúrért. azt 111úsok gyakran 
20 dollúrért úrulják! ivtiközben korlütozús nélkül jön
nek be a drógn külföldi készítn1ények. ncklink hét hó~ 
nap késéssel. n1indösszc 20 centtel (50 Ft-ni) engedték 
en1elni az órakat. iVIost fcbruúrban is 111i húztuk a rö\·iM 
dcbbct. pedig a húron1 éves szerzödés elvileg a inai naM 
pig érvényes. Ez~· nyugodt lclkiisn1crettel és politika-
1ncntescn 111ondo1n --·. hogy cgyfonnún szo!gúlta a beM 
tegek. a konnúnyzat és a gyártók érdekeit. 

;\jelenlegi arúnyok rendkívül torzak a nagyon ala
csony egészségügyi bérek 1niatt is . .:\ koróhbi é\·ekbcn 
111ús európai orszúgokbnn - példúul Dél-Európúban - is 
20-25°:() t'ölütt \'Olt a gyúgyszerfölhasznúlús költség
arúnya. 111ajd a bérek cn1elk12déséve! púrhuzan1osan 
visszacsúszott ez az aróny a 20-25 1

;,.,() közötti. illetve a 
20(;,--;) alatti tarto1nányba. 

1-\z alape!lútásbnn Jinanszírozott gyógyszerkör vé
giggondolúsút tehút ncn1 tano111 kockúzatosnak . .:\nnúl 
nagyobb a veszélye viszont annak. ha kicsen1cgézik a 
könnyen pri\·atizúlhatú és nyereséges egészségügyi 
egységeket. .Azon cl kellene gondolkodni. hogy n1i a 
jobb: hiti:leket n.Hvenni és inkább úllan1i kézben tartani 



150 GYÓGYSZERÉSZET 1003. április 

az egészscgugy1 intéz1nényeket - de akkor sokkal na
gyobb ellenőrzés lenne szükséges -. vagy privatizálni. 
Ne zá1juk ki ugyanis, hogy kedvező hitelfeltételekkel és 
jó projektekkel ma is lennének olyan kórházak, ame
lyek n1egfelelő credtnényt érhetnének el a tneglevö ke
reteken belül is. De nem akarok beleszólni a kórházpri
vatizációba. - rnivel ne111 is értek hozzá - el szeretné111 
kerülni. ho,gy idegen területre tévedjek, inert ez óhatat
lanul is újabb érdekcsoportok rnegsértésével járna. 

- De eg)· kérclést e::::::el kapcsolatban engec{jeu uzég 
n1eg.' A kórhá:::prirati:::ációs !Ör\·é11yter\·e::et e.;ry· koráb

bi \'CÍ/ro:::atáhan n1ég tiltani akarták, hot:,r;· a t_,~rógys:::er
gyárták és gyágys::.er-nagykereskedéJk a kórhá:::ak 111z'i
kCidtetésére hárnli~ren típusú s:er:::iidést klitlzessenek, u 
jogs:ohály el/ikés:::ítc'fi telzút ki akarták :::árni ehhál a 
gydgrs:::eripart és a naf::_'}'kereskedehnet .. ·1::: t{iahh )'ál
to:::at a:::onhan e::! a korláto:::ást n1ár nen1 tartahna::::a, 
tehát 1·alós:::ínt'isíthetii. ho,!{y hi:::onyos cé,gek a kórhá:::
prh·ari:::ációha11 rés::! akarnak 1·enni. Fo:,;lolko:::;/-:-e e:::
:::el a Ricl11er'.1 

- l"vl i a kórhúzprivatizációban nc111 fogunk részt ven
ni. Nein értünk egyet ugyanis azzal. hogy gyógyszercé
gek kórhúz1nűködtetésbe11 vegyenek részt. Ez erkölcsi 
kérdés. inert óhatatlanul befolyásolást jelentene. A Fi
nancia! Tin1es-ben jelent n1eg a napokban egy cikk arról. 
hogy a \'ilág egyik legnagyobb gyógyszergyúra a floridai 
ú\lan1n1al 111egúllapodott an·óL hogy az alapellátáshoz 
bizonyos összegekkel hozzújúrul és ennek fejében ked
vczinénycket élvez. Én ezt nern tarton1 helyesnek. 

An1ikor u /-lu11guroplzar1J10 prh·ati:áció kiilö1?/'éle 
regényes utakat járt he és úgr tt'ínt. hogr a grágrs:::eré
s:::i rés:::1·étel de./'ektet kap. eg1· olyan kon:::orciznn jöll 
h;tre, anlinek u Rh·hter és két 111ásik g1·óg1·s:::e1g\·ár ;s a 
tagja. ()n6k 111h;rt d6ntiif!ck lÍ,~\'. ho,!!y rés:::! res:nek a 
1-lz 111garopharnu1 prh ·at i:áciáha11 '.; 

- Ez alapvetően egy defenzív lépés volt. n1ert na
gyon aggódunk an1iatt. hogy a teljes vcrtiku111ra kiter
jedö összcfonódús alakulhat ki. t1111i az országnak na
gyon sokba fog kerülni. Ezt pedig 1nindcnképpcn 1neg 
kell akadályozni. Jelentős ercdn1énynck tartoin. hogy 
eléggé egységesen sikerült a gyógyszertúrakat privati
zálni és nagyon fontos. hogy 111egrnaradjon ez az or
szúg egészségét szolgáló. jól 1nüködő hálózat. Fontos. 
hogy' a gyógyszertárak tnagánkézben 111aradjanak. inert 
rengeteg kistelepülés van. ahol nen1csak a gyógyszer
tár fontos. hane111 a gyógyszerész is. Sok olyan kérdést 
tud kezelni. an1iért nern szükséges orvoshoz ror<lulni. 

-· :\!ilyennek lá(ju u g1·ágys:::erl;s:::ekkel raló eg1·iitt-
111iikiidl;S lehetÚ.\'l;gét l;sjiJ1·cYét? Ligyanis a háro111 grúr 
111ellett t<Jhb s::ú::: gyágys::ertár is tulc{jllonosa a !Iunga
roplzar111ú11ak. n1ég hu kisehb arányban is. 

- Fontos lenne, hogy inás országok jól 1nüködö 
gyakorlatához hasonlóan létezzék egy erős. netnzeti tu
lajdonú gyógyszer-nagykereskedő, an1i egyfajta ellen
súlyt képez. De erre csak akkor lehet képes, ha egy szé
les gyógyszerész kör van rnögötte. Ez közös érdek. a 
gyógyszerésznek pedig a túlélést jelentheti. Tudatosíta
ni kellene. hogy ha nen1 fogunk össze a közös érdekek 
111entén, akkor a nern túl távoli jövöben ko1noly bajba 
kerülünk. Időnként áldozatot kell hozni a jövő érdeké
ben, és nen1 lehet n1indig csak egy-két éves távlatokban 
gondolkodni. Ez nen1csak kötelesség, hanein az egyén 
és az ország egybeeső gazdasági érdeke is. 

- E::: a 111eg/ántolás luí::ádik n1e~!.? a n1ligött, hogy a 
,!{yárak nuír 1násocl.v:::or is 1er1ni1111s 111áclositási lehetá
séget kínáltak J'el a gyágys:::erés:::i ruhy'donhányod 11c'i-
1·elé.\'l;re:; 

Pontosan. i\.hhoz idő kell. hogy a gyógyszerész 
túrsadalo111 jclentös része szen1besüljön ennek a kér
désnek a fontosságá,·aL rvii hiszünk abban. hogy ez az 
egyik oldalról a túlélést szolgúlja. a tnásik oldalról pe
dig egy jó befektetés. Ugyanis !vtagyarorszúgon n1a 
1najdne1n ininden alulértékelt. és ez igaz a gyógyszer
túrra. a gyógyszcr-nagykereskedelen1rc és a gyógyszer
gyárra is. \liszont az uniós csatlakozás után ez valószí
nüleg változni lüg. De addig is rendbe kellene rakni az 
úrrésekct. n1ert az a fr1jta rabatt rendszer. ;:unit tnost ad 
a nagykcrcskedeletn. s a111inek köszönhetően a tisztes
séges gyógyszerésznek esélye van a túlélésre. nen1 tart
ható sokáig. Ne1n lehet 111egkivánni ugyanis egy épcszü 
tulajdonostól. hogy lényegében nyereség nélkül n1ü
ködjön i1n1núr nyolcadik éve. Nen1 bcCektctöként tilta
kozon1. hanen1 a gazdasági rcalitúsért en1elek szót. 

- G'o11dolo1n. hogy u Gl''f-1 ele1n:::ését (]n is 111eg;

kapla l'l'len1énye:::ésre. és 1ni11t a legna,izrohh ha:::ai 
grár re:::l'riga:::gat<~ia 11e111csak ipari s:::en1po11thál, ha-
11e111 a te{ies \'ertiku111 i·onatko:::ásáhan is \'l;gignt;:le. 
1-/ogyan ítéli n1eg a ta11uh11ányhan Jiiglultakar? 

- J(ü!önösebben ncn1 foglalkozta111 vele. inert a 
koncepció készítés ncn1 a \lcrscnyhivatal Celadata. f\zt 
a szakrnúnak kell lerakni az asztalra. De ha rnúr ez szó
ba került. szcrctnén1 cln1onclani. hogy a vélen1énye1n 
szerint a társaclalon1 lvtagyarországon 111ég nen1 érett 
n1eg arra, hogy kivigyenek gyógyszerkészít1nényekct 
akúr szupcnnarketckbe. akár benzinkutakhoz. Nen1 
szégyen ebben a kérdésben konzervatív álláspontot 
képviselni. Ez ncn1 a gyógyszerészek anyagi érdekét 
szolgálja elsősorban. hanen1 a betegét. inert a beteg 
1nédiún keresztüli befölyúsoltsúgút a gyógyszerész hi
vatott koinpenzúlni. Söt n1ús orszúgokban scn1 tarton1 
helyesnek, hogy a gyógyszertárakon kívül is lehet 
gyógyszereket kapni. Nctn kell okvetlenül útvenni azt. 
aini nyugaton is rossz. 
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- E:::ef Ön - ha jól érte1n - fén_Fegében a::t 111011cf
jo ki, hogy a heteg 11e111 .lobT)·as::tó, a g)YÍt.,ry·s::e17Jiacot 
pedig 1te111 \'ersen.i1;0/itikai s:e111pontból kell 111egítéf11i. 
E::t egyre nehe::ebb kon1n1unikáf11i, ho!olt a g:\'Ót,~rs:e
rés:: a n1indennapok g:l'akorlatában nagy s::akértelen1-
1nef s::olgá(ia a betegeket. Ug:ranis a s:afana helekernlt 
eg\' Íü1111111u11ikációs csapclába, his:en a 11yilránosság 
elől! é1·ek óta árréspoliti::álást JO~vtat. és .fitt a pén::e 
után. Alit lehet itt te11ni? 

- Az agresszív, atnerikai típusú 111édiakon1n1uniká
ció n1ögött húzódó alapgondolat szerint az egyénekben 
betegségtudatot kell ébreszteni. és ez tragikus. Ez ellen 
csak adininisztratív eszközökkel lehet védekezni. 
,L\rnerikában eddig a dohányzás volt az egyik közellen
ség. 1nost a túlsúly az. Dc 1ni okozza a kövérséget? f\Z, 

hogy az ctnberckct folyan1atosan táplúlkozásra készte
tik. Ennek következtében viszont indokolatlan rnérték
bcn rogynak a lipidcsökkentö gyógyszerek. n1iközben 
sok a kezeletlen hipertónia. anii sokkal veszélyesebb. 
Hosszasan f'olytathatnán1 a sort. 

J ·e:ériga::gatá (Jr.' A hes::élgctés eh~jén enJ/íteue. 
hogy a:: crcdnu.!11yck na,r;.rrés::t a (lolgo:á k6::ö.-;ségnek 
kcJs:iinhctó'k . .-/ Richterlu„'n a ke::detcktó'I sok gyógys.:c
rl5s: llolgo:ik. akiknek a l1!lfJ1kc{ja heépiil a g:rár erecl
nuJnyeihc. !\li a 1·Cfe11u!nyc a gyógys::erés::ekriil Cs 1ni1 
lcs::nck a:ért. hogy o Cl;g t;!ctéhcn a /01·áhhiakho11 is 
111cgha1úro::rJ legyen u ,i:yrJgrs::l'r1)s::ck rerékenységc? 

- Richter Gedeon gyógyszerész volt és ez egyérte!
n1üen bizonyítja. hogy a cégnél a gyógyszerészek sze
repe 111indig incghatúrozó volt. l(orábban elsősorban 
gyógyszerészek kutattak. dc n1a 111úr egyensúly van a 
gyógyszerészek és a vegyészek között. sőt 111ár a bioló
gusok is nagyobb szerephez jutnak. Dc a gyóg;'szcré
szck tc\·ékcnysége a gyúr 1nindcn területén 1ncghntáro
zó és annak is kc\l 111aradnin. 

Ezért szeretnénk. ha az oktatásban olyan spcciúlis 
kollégiun1ok indulnúnak, ahol a nen1zctközi követel-

n1ényeknek n1egfclelö felkészültségü szaken1bergárdút 
lehetne képezni. f\!li szeretnénk ehhez kedvet teren1tc
ni, hogy azokon a területeken, arniket gyógyszerészek
kel lenne jó betölteni. jó felkészültségü, tehetséges. li
<Hal tnunkatársakat nyerhessünk. I-liszen a speciális 
szakn1ai képzésnek n1úr úgyis a cégnél kell befcjezöd
nie. Ezért nii tán1ogatjuk a gyógyszerészeti oktatást, 
inert fontos. hogy 1neglegycn az a szaken1ber utánpót
lási bázis. a1ni hozzásegít ahhoz, hogy a ne111zetközi 
versenyben helyt tudjunk állni. 

E!s;Jsorhan a Richter te\«Jke11ységérál és erechné

nyeirrJI s::erettii11k \·olna hes:élgetni Önnel, c!e s::inle 
111i11den ré111á11úl e!ákcrnltek s::akn1ai, etikai és 1ársa
da/Jni 1Jss:l'.fhggl;.\.ek ts. Ennyire .fhntosnak í1éli 1J1cg 
e::ekct a k1..;rdéseke1? 

- iviindcn cégnek van társadahni l'clclösségc, niég 
.:~kkor is. ha ez n1a i'vlagyarországon kevésbé tudatos. 
En kötelcsségen1nck érzeni, hogy a 1nagan1 liinitúlt le
hetőségeivel ennek az érdekében cselekedjek. Ezért 
vállalunk re! különbözö szerepeket például a gyógy
szerügyben, és a Richter ezért tán1ogatja az egészség
ügyet és az oktatást is. Ugyanakkor nagyon szerctnén1 
1negélni. hogy az ország n1inden szegletében az úllan1-
po!gúrok is érezzék azt. hogy ainijó a cégünknek. azjó 
az országnak. azaz a nc1nzetgazdaságnak. valarnint a 
n1agyar egészségügy összes résztvevőjének. 

!Ionká Zoltán és eb: Zalai Káro~\' 

Each co1111u111y has social re.\ptn1sibility. Talking with Erik 

Bogsch 11uuzagi11g director about t!te situation and arrns <~( 

Richter Gedeon Co. and the condition ofphar111aceutics 

További téjékozódilsi \chctöség: http: 1 \v\V\v.busincss\vcck.L"otn :tnagazine/contcnt/02 _ 24/b37876 l 4.htn1; 
h t tp://\\'\V\ \·. ric h ter. b u 
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