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szAz ÉV AZ EGÉSZSÉG SZOLGALATABAN Ill. RÉSZ 

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

D1: Zalai !:úmil'''' 

1it íh•ele~fejles:.té.\· 

. .:\ Richter a korszerü hatóanyag- és gyógy.szergyúr

tús 111Üszaki és technológiai reltételcit a gyúr rekonst

rukciójúval egyidöben kívánta 1negtcrcn1teni. 
. .:\z új gyógyszerek tennc\ése egyre bonyolult::1bb 

tcchnológiút igényel. a111i csak korszcrü berendezések

kel volt 1ncgoldható. 
A.z ötvenes. hatvanas é\·ek bcruhúzásainnk egyik 

prob\én1;:\ja a tcnnelé:-; növekedéséhez szükséges beren
dezések beszerzésének nehézsége. l\ beszerzésnél prob
lé111út jelentett. hogy a korszerü vegyipari 111egoldúsok. 
anyagok e1nbargós listún voltak. így ezek beszerzése 
n1ég n pénz biztosítúsa esetén sen1 volt lehetséges. !v[a

gy'arorszúgon scin a gépgyúrtó vúllalatoknúL se111 
egyéb kutató helyeken - néhúny escttöl eltekintve -
gyúrtn1ónyfcjlcsztésscl, 111üvc\ctCejlcsztésscl ncn1 fog-

• ·f Sándor-j'éle a111p11//as:.ig11áló és e/ó'cstJTna,r:oló 
berende;,és ( 1960-as. 70-es érek) 

' . .\z iisst.i::'dlit~is .. :\ Richter (ii:di:o11 Rt. l un 0v,.:;; tiin0ni:ii:·· cfmti 

~~'nti:núriumi k!adv{my fi:lhaszn;'1lús~·1\'al k0szült. 
!na: (/,: Cso111us Jolún. d1: Pef.:crc Gyiirg.1·. r.:oníts Tiho1; d1: Li'iir 

,\Jiklús, f!il!ich Lujos, d1: Tak,ics lsfl'Ún. 

Szerk.: d1: f.:uprunc::((\' J,,.'úro!y L:.1. d1: ;\fugyc1r Lús::Íii 

lalkoztak. a nagyobb \'Cg_yipari-gyúgyszcripnri vú\la\
tok n1aguk kén.yszcrültck gépészeti l'cladataik 1ncgo!
dúsúnak rcltétclcit n1cgtcrcn1tcni . 

."-\ gépészeti fcjlödést ICl!cnditettc. hogy 1950-bcn 

bcyczctésrc került a Ti\:!/(, azaz a .Jcrvszcrü incgclözö 
karbantartús". 

:\z e!sfl kic111elkcd(') tcljcsít111ény az üt\·encs évek

ben a 5llind()r U1..;lo últal SZL'rkcsztett ainpullaszignúlú 
bcrc11de1.Cs \·olt. aincly gépcsitcttc az injckciós :u11pul
lúk l'clirntozúsú1 (szignúlúsútl. .~\ ki.iveikczö C\·ckbcn 

hl\'Úbhfcjlcsztcllék a berendezést. i\:fcgo!dottúk a rris
Sl'!l szignúlt ~1111pul1{1k autun1atikus rligzitését. \·égül 
iricgszcrkesztették az a111pu!!akartonozú gépet. n1c!y 
111egll\dl)l\a a rt:kc:-:zckhen rligzítctt a111pullúk és tano
zC-kai au!\l!l1atikus dl1hozolúsút. ,;\z így kialakult háron1 
gép sorbakapcsolúsúval alakult ki az „an1pullacson1a

goló gépsor"". a111c!)'nck rendszeresitt!se jclcntöscn nü
\·cltc az injekciögyürtó lizcin tcljesitn1ényét. 

:\ ter111c]l) üzcn1ckbcn egyre több technológiai 1nüvc

!ct célszcrlí n1cgo!d;'1súnak igénye 111erü\t !CL czért in-
1éz111ényc:-; 111üvelet!'cjlcsztési tevékenység indult cl. En
nek kic111elkcd{') crcdn1Cnyc lctt az U-cxtraktor. n1cly 
111cgoldl11ta a nü\·ényi liatúanyagok nagyüzcn1i kivonúsúi. 
.~\ nlivényüzcn1bcn 196-J. óta kisebb-nagyobb 111cgsza
kítiÍSl1kkal iiZL'n1clli b.:rcndczCsckhcn kü1.cl l ()OOO ton
na szúrÍ\ll(\ növényi dDlg(lztak rei. 111íg a Bio.I. üzen1-

hi:n ! 983-ban tck·pílett herciH.lczésbcn cddig több 111int 

-HJOO tonna szúríttit! ú!lati szcr\·ct cxtrahúltak . 

.·f llÜl'é11yii-;.eu1 [' extraktor épülete 
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F1lf,'1 3-as típusú auto111ata a111p11/latii/t(i gé11ek 
(611-as é1•eli) 

Sikeres fejlesztés \'Olt az izotcnn, illctöleg adiabati
kus inüküd~sü csöreaktorok és kaszkúdreaktorok kifcj
!csztésc .. D... csörcaktorok alka\111azúsúnak 1neghatúrozü 
szerepe volt a nagy·üze1ni 8 1 ~ vitan1in gyúrtús gazdasú
gos n1cgoldúsúban. l(ic111clkedö tnüszaki tcljesitn1ény 
\·olt a heparin gyúrtús.úra kiJCjlcsztett úgynevezett bél
denaturúló-szárító gépcsoport is . 

. '"\ vúllalat 111üvcletfejlesztési tevékenységének kere
tében korszcrü n1üvc\etfejlesztési félüzein (pilot-plant,) is 
létesült, 111elybcn t\j gépészeti IC!is1nerések is születtek. 

Gond volt a nagy szún1ú. szokvúnyos vegyipari. il
letve gyógyszeripari gyúrtúbcrcndczésck beszerzése. 
J(c111ény h~irc indult a szükre szabott i111purtkcrct böví
téséért. Először a készg)'Ógyszergyúrtá:- korszerüsíté
sérc sikerült beszerezni néhúny nagy tc!jesitn1ényü 
auto1nata injckciótöltö és tablett;:izó gépcsoportot. Ké
söbb a tökés export devizahozarnúnak egy részét gép
irnportra !ehetett felhasznülni. I(cdvezö helyzetet tc
rcn1tett. hogy a Richter bioké1niai és növénykén1iai ter-

/11jel1ciós ii;,e111 (íO-es. 80-as éi•ek) 

1nékcinck dcvizahozan1a kcdvczöbb \"ült az iparúg ót
!agúnól. így több nyugati berendezéshez juthatott 
an1ely felgyorsította a gyúr rej!ödését. 

,A..z ötvenes években a tablettúzó. injekció és oldatké
szítő. valan1int a csoinagoló üzen1ck összefüggő, racionú
lis elhelyezést nyertek. Ez lehetövé tette a ,.szalagrendsze
rü gyú11ös'' kialakítúsút. Ebben élen járt az injekcióüzen1. 

l ujelició-gJ'lÍ rtás 

A. készgyógyszer-gyúrtó üzen1ck.ben kialakult n1un
knn1ódszcrek tervszerü f'ejlesztése IOkozatosan 1ncgtc
rcn1tette a f'cltételekct a kézi rnunka gépcsitéséhcz. 
an1cly csak IOkozatosan \'nlósulhatott tneg. :\ to\·úbb
f~jllídés feltétele volt a tennékck fizikai parainCterei
nek a gépcsitéshcz elengedhetetlen szintü biztositása. 
\lcg kellett oldani példúul a kopúsúllli tablcttók gyúrtü
súL szükítcni kellett az a111pullük n1érctszón:ísút stb. 

1959-ben - az iparúgban clsöként - helyezte üzc111-
bc a J?ic/Jter az elsö ceJorUnfó!ia közé cson1agoló auto
n1ata gépet. 

t\ kt.'.szgyógyszcr-gyúrtó ÜZCl11Ck fcjJőJését a hCt\"C
llCS é\·ckbcn a gyórtúsok alapcljórúsainak gépesítése. 
1najd nagyobb kapacitósú gyártósorok nyugati iinport
bó! történő beszerzése jclleinczte .. ~\z Dzcrnck tlilzsú
ro!tak ]ettek. a tt:\jes készgyógyszcr-gyúrt<ÍS korszc
rÜSÍtése érdekében új Ozcn1ck létesítését hatóroztúk cl. 
;.\ tlihb \épcsöbcn 1ncg\·atósítotl bcruhúzósi progran1 az 
RCil( (Richter Cicdeon K.on fi2kcion;'iló) clncvczCst kap
ta. Ennek keretében épült ineg az ötszintes IZGK. 1. 
üzc111csarnok ( 1981 ). aniclybc a tab!cttagyúrtús és a 
Cialenusl üzeni települt, valan1int az RGI( II. üzcn1-
csarnok ( ! 990). an1clybcn az Íl!iekció-,r.;._rárlás és cso
n1aglllús nyert kLJrszcrü elhelyezést. 
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A tervgazdálkodús évtizedei sorún a készgyógy
szcr-gyúrtús tcchnológiúja a Richterben 111indcn téren 
ne1nzetküzi színvonalra e111elkedctt. A fejlődés tern1é
szctes következ111ényeként egyre jobban összefonódtak 
a különbözö jellegü gyúrtúsi technológiák. A növényi 
credctü tern1ékeket fokozatosan !'élszintctikus. illctölcg 
totúlszintézis útján e!öól!ított hatóanyagok vúltottúk 
!'el. ,A.. szteroidok gyártúsúban egyre szorosabban kap
csolódott a fern1entúciós technológia a szintézissel. 

lvlindezek a prob!é1núk a tcrn1clési tevékenység szer
vezeti korszerüsítését igényelték. Ennek érdekében cél
szeri.í volt a fokozott cgyütt111üködést igénylő tcnnclö 
üzc111ek szorosabb összekapcso!úsa. Ennek érdekében 
jött létre a hct\·enes é\·ek közepén a tennclés úgazati 
szcr\·ezctc .. '-\z „:\ úgazat''-ba tartoztak a s:i111e1ik11s ii:c-
111ck (kCn1ia. !„ II„ J\i. és \l.). .--\ .J3 úgazat'' a biotechno
lógiai profilhoz tartozó n(ivényi. !Crn1cntúciós e-rcdctü 
tcn11és:ctcs anyagok. illetve a szteroid hatóanyagok 
gyúrtÚSÚ\·a[ foglalkozó üzcn1eket rogta össze .. '-\ „C úga
zat"-ba tön1örü! az összes készgyúgyszer-gyúrtú üzcn1. 

l:irojilbih 1ítés 

.~\ hetvenes Cvck elején a vúllalat kiegyensúlyozott 
!Cjlesztése érdekében n1eghatúrozó gazdasúgi törekvés 
\'Olt a belföldi. a szocialista és a tökés kereskedés 1neg
közcli1öleg egy szintre c1nelésc. Ennek egyik lehetösé
gc az új profilok bevezetése. \·agyis a ncn1zetközi \'Í

szunylathan is clte1:icdt „divcrzilikúl<'1s" volt. Ebböl a 
szen1pontból a Richter húro111 új tennclési profil. az ú!
!atgyógyúszati készítn1ények. a növényvédöszcrek és a 
koz111ctikun1ok fejlesztését vette progran1ba. 

Biokéuiia fi. - ,)';.teroid j'er111entációs ii';.enz 

:.\ 111ezögazdasúg fejlesztésének köszönhetően az 
úllattenyésztés színvonala emelkedett, a korábbi exten
zív tnrtúsi 111ódokat felváltották a nagyüzen1i intenzív 
ú!lattenyésztési 1nódszerek. 

A. 1nagyar úllatúllon1úny ú!talában 1nentes volt a sú
lyos júrvúnyos l'ertözö betegségektől, n1int példúul a 
szúj- és körömfújústól, scrtéspestistöl stb. Az állatte
nyésztés veszteségeit főleg a nen1 111cgl'elelő tartási és 
takannúnyozúsi viszonyokból eredő fertőzéses n1egbe
tcgedésck, parazitózisok, va\a111int szaporodúsbiológiai 
problén1úk okoztúk. Ezeknek 111egoldúsúra a nyugati 
orszúgokban a hatékony gyógyszerek széles választéka 
úl!t rendelkezésre. dc ezek beszerzését erősen korlótoz
ta az orszúg ú\Jandósult dcviznhiúnya. Ezért a hatósú
gok szorgalinaztúk az úllatgyógyúsznti tennékek hazai 
ten11clésének fejlesztését. 

.:\z ú!latgyógyúszati ten11ékck és tnkannúnyadalé
kok gyúrtús::íra ke(.h·ezö lehetőség nyílt a dorogi tele
pen.;.\ gyúr első úllatgyógyúszati tcnnéke a bé!Cérgcs
ség kezelésére javallott Fcnozin volt. n1ajd 1970-bcn a 
111új111étclykór gyógyitúsóra a Dertil következett. .„\ 

\'ú\lalat kutatói gazdasúgos cljúrúst dolgoztak ki a 
Janssen licenc alapjún gyúnott. Cércgüzö hatúsú 
tetra1nizol és n1ebcndazol gyúrtúsún.1. .i\ vú\lalat jelcn
t\)s úllatgyógyúszati tern1ékc volt a nngyüzen1i csirkc
ne\·elésnél a bélfertözés 111egelözésérc szolgúló clopi
dlll hatln1nyagú. pre1nix és por rorn1úban kiszerelt 
Rigccoccin .. '.\ legsikeresebb állatgyógyúszati tennéke 
a 13

12 
vitainin tartaln1ú túpkoinponcns, an1ely \'itator-

1 OOO né\·cn inind a 111ai napig a cég egyik sikeres ex
port készí1111ényc. 

:\z úllatgyógyúszati tern1ékek elóúllitúsúnak i'ény
knrúban. l975-198f\ között 111intcgy húsz úllatgyógy
úszati készítn1ény gyúrtása folyt. ;.\ Richter a hazai ú\
latgyc\g)'Úszati tcnnékek piacún közel \ or;,;1-0S részese~ 
déssc! rendelkezett. :\ hazai ú\latlcnyésztés növekvli 
inérctü prcn1ix felhasznú!úsút egyre nö\·ekvi) tnértékü 
tökés in1portból redezte. Ennek csökkentésére a hazai 
prcrnix k~1pacitús növelését tüztc ki célul. 

1976-ban BCR Müwk Közös Vúllalal néven a Bú
bolnai iV!ezögazdasúgi !<.u111binútta! Cs a Chinoinnal 
együtt tcnnc!ö üzcn1ct alapítottunk . 

. ~sikeresen indult !Cj!ödés azonban a gazdasúgi kor
lútozúsok következtében lelassult. .'-\ Richter ncn1 tudta 
követni az egyre cröscbh ncn1zctközi versenyt. n1ert eh
hez 1nind 111üszaki. n1ind kcrcskedchni \'Onatkozúsban 
hiányoztnk úl!atgyógyúszati hagyon1únyai. ,;\ küvctkcző 
években az Crtékesités fükozatosan csökkent. Cs 1998-
ban n1ür csak a vúllalati úrbcvétcl 2.21~··(1-Út tette ki . 

. ~\ inagyarorsz[tgi növCnyvédöszer-gyúrtús f'ej lcszté
se az ! 960-as é\·ckbcn kie111c!t iparpolitikai feladat volt. 
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A S';'.Í11tetikus gyártás gépsora 

.-\ Richter a/ J lJ/0-cs é\·l'k clcj~n kapcsolúdutt be az üz~ 
!;;u·igba. 

:\z i...·lsll kés1ít1né11y a di !'011ar11id hau.·1an:'~1gtana!n1ú 
Ridcun SO \VP \'lilt. a111c!yct paradicsnn1-. paprika-. \'a
lan1int duhúnykul!úrúk gy(1111irtúsúra hasznóltak. 

:-\ cukll!Tépa- é.-; sza111ócakultúrúk \"édl'l111érc kíil'.i
!l'.'iZlcll !enacil hatú;111yagú .'\do! SO \VP forga!n1azúsa 
1 Lf76-han. ~1 Cil'lHllt:r SfJ \rP k0szí11110ny0 197~-ban 

kt.•zdódlit\ n1cg. 
:\ ll'r111clés rcj!e,..;zt0,..;0nck to\·úbbi lcndCilctcl adutt a 

Sz\1\jc1u11í1.)\·al 197{1 dccl'tnbcrt.;ben alúirt \!agyar~ 

St.lnjt.'t :\grukérniai Eg;.'cz111ény. 111clynek kcrl'tébl'n a 
P,iclner a Ridi...'\l!l .'ilúllitúsú\·al \'l'tl részt. a111e!y hata!-
111:is k;1p;11...·it{1s1lli\'\..'ll.1 heruhúzc'is! ig0nyL'!t. 

:\ Rit-lirt'I. 11(i\<·11y\·l·d(lszLT clll~illí1{1sa ! l)~5~S6-ban 
(TlC t.'I '1 l'.'iÚ1...'S(1\. l•\'Í ] ()()() (u!lll~·!l n1cgha!adú 1111.:nnyÍ
.'iéggt.'i. !'.tt(l! ki..·zd\·c n1h;1111os~1n c.'i\ikkentck az igL;n:yek 
~s a l\idl'1\!l szúllítÚ.'iÍ klitclczctt-
s0g01 :iz Ipar! \linisztériun1 kcz
dt.'111~11yt.'zé:-~re ]987-bcn töröl-
1~k c11 agn.\kén1iai l'g)'l'Z111énybh!. 

.'\ R ichrcr az új gazdasúgi 
n1cchaniz1nu.s kínú!ta lchctl.\ségc
kct kihasznúh·a a gy(\gyszl'rgyúr
iósban szl'rzetl tapasztalatait a 
kozn1ctikur11ok lCjlesztésében is 
sikeresen 1udta hasznosítani . 

. ·\ k\11111etikun1ok gy<írtósú
n~ik 1ni11tegy hannincé\·nyi tl'>rtC
!ll'tc J ll(15-bi...'!1 kl'zdódüt!. .-\z 
alapclk0pzc1Cs a !l'stkultl1ra. ;1 

tc.'itúpnli;.; céljait szo!gú!ú. jt'1 n1i
niiségli cs hatékony gyógyknz-

n1ctikai készít111ények kifej
lesztése \·olt. 
r\ szegényes hazai kozn1etikai 
Yúlasztékon és a 1ninöség ala
csony szÍn\·onalún kí\'ül a Yúllal
kozús sikerének fontos tényezője 
\·olt. hogy a tcrn1ékck új (~1jta. 
ezen belül tcnnészctes hatóanya
gokat tarta!n1azzanak. J(czclctbcn 
főként vita111inokat hasznúltak. 
dc han1arosan n1cgjc!cntck a 
g.yógynÖVL;nyck is. a1nclyck ké
söbb {1t is \·ették a hegcinóniút. 
Szerencsés vo!t a tennékcsalúd 
né\·vúlasztúsa. 111crt a júl cscng(i 
Fahulon ( .. csodús„) rö\·idi..:sen 
klizkcd\·c!t 111úrkanévvé \·{ilt. :\ 
111úig is legisn1crtcbb Fabulon 
jcln1ondat .. Fabu!on a b()re l'irc" 
a legisnll'rll'hh szlugcnné vúlt a 
70-es Ó\"t.:kben . 

! 971 \·olt az igazi {ttUirés Ó\\:~ .. ;\ J)orogi Gyúrcgy
ségben önó!ló. hatékony l(ozinetikai K.utatú Laboratú~ 
riuin alakult. :\ hetvenes Ó\'ckbcn a kozn1c1ikai csal~íd 
újabb krén1ckkcL tcstúpolókka!. tonikokka! és egy új 
tipusú hidrogél\c! bö\'ü\t. 

Sikeresek \'Oltak a tCr/ikészítn1ények: az after- és a 
prcshavc. \·a!an1int a Fabulon baba készítn1ény'csalúd. 

.-\ SO-as é\·ckbcn a k(1zn1ctiku111 önúl\ó úgazatt{1 
\'Ú[t. Elkczdödött a Fabulissi111D luxus kozn1ctikun1ok 
kifcjicsztése. a111clyck hon1okfú\·ott üvcgtégclyben. 
arany kupakkal. a lcgn1(1dcrnebb kiszerelésben kerül
tek rorgalon1ha. Sikeresek \'ültak a Richto!it !lé\·en bc
\'l'Zelctt gy(1gy11ü\·ény1artaln1ú készítn1Cnyek is . 

. -\ \'Úl!alatn<dz a kozrnetikai üzletóg hclfü!dön sikereket 
hl1zott. dc a kO!piacokra igazún bctlirni soscn1 ~ikl'rlilt. 

:\ kill'nc\·cncs é\'ck c! ... ·jén n1ég 111cgkísérclték ~! 
kozn1ctikun1gyúrtúst életben tartani . . :\ Fabu\on. Fabu-

f'abu/011tiUtés ~ flako11töltó\or 

1 



lissi1110. Richtofit 0s Richtolil SpLH·t tcTn11.!kcsaládoka1 
to\·úbbra is gyúnuttúk. 1991-bcn visszér elleni krén1et 
és herpesz elleni gélt is hoztak forgalo1nba .. -\ 111integy 
60 J'éle kozn1ctiktu11 többségét 1989 óta 1neg is lijitot-
1úk. Néhúny· licenctern1éket is \'Úsúroltak. 

..-„\z 1992-ben n1egrcndczett Kozn1clika és Szépség 
szakvúsár \'Olt az utolsó Fabulun-kiúllítús szinhelye, ezt 
kü\'etőcn az cxpo11ban és a következő évben n1ór a hazai 
piacon is \·isszazuhant a Fabulon-tern1ékck irúnti ken~slet. 

.-í::: iudiai-111agyar kii:::ös )1ál!alat ala11frúsa 

.-\ !l:jlödl) orszúgokk<.il ki0pü!ö gazdasúgi kapcsola
t1.lk n1úr L'nyh0bb politikai 1ncgitél0s alú cstl'k. ,~\ h~1tvn

nas 0\·ck küzL'pCn az indiai knnnóny a111biciózus ipar
fejlesztési tervét dLl!gozott ki. an1cly szún1os kedvez-
111ényt biztusíto\l a rejlesztést vúllaló c0gck szá1núra. 
Rövidesen érde1ni együ1tn1ükl\dt:s éllakult ki a l-hc111is 
Pharn1accutica!s Ltd. cCgge!. Ennek a szcrCny, de ig1...·n 
tlirek\·lí csalúdi Yú!lalkozúsnak egy gyl)gyszerkiszert.:l~í 
üzL1ne \·olt Bon1ba.yban. és az in1pon1ól \'~d(l függés 
enyhítést.' érdekében gyügyszerhatóanyagok gyúnúsúra 
is be akarlak rendezkedni. l 9ú9-ben !Ctrcjött a 1nagyar 
gy(lgyszeripar húború utúni clsli külföldi. gyógyszcrh~1-
1óanyag~gyúrtll közös \'úllalata "fhen1is c·he111icals Ltd_ 
név1...'!l, an1e!y11ck a 0.-ledin1pex nevén bejegyzett 25'~.io 

-:· \ rész\·ény tul<:1jdon húnyada a Richter H.1. inliszaki 
szellenlÍ apportjúból adódó 111agyar érdekeltség vo!1. 

:\z új cCg érdeke volt. hogy a honi gyúrtúsú B12 \·i
tan1ín 1niné! han1arnbb 111egjelcnjcn a piacon. ezért ~1 

Richter egy preparatí\· céllaboratúriun1ot létesitett a 
"J"he111is Phannaceuticals Ltd. kiszerelü üzé1111~ben. 

an1elyben 1núr az új gyúr 0pitésének 111cgkczdése e!ütt 
111egindult a B

12 
vitan1in ienn..:lése .. ~\z új gy~·ir az indi

ai ki.irü!inényekhez képest rekordidü alatt épült !l:L ün
ncpélyl's a\·atúsúra l 972 elején ke
rült S(JL ,~\ 13

12 
vitan1in gyúnás lizc

n1t:sitésc s..:n1 \'Olt k(_)ckúzatn1entes. 
:\ nehézs0gek 12!\enére az új gyúr si
keresen n1üküdött. .~\z új vúllalat 
csakha1nar CejlödCsnek indult Cs 
tennékvúlasztCka egyre újabb szin
tl..'.tikus ha1óanyagl1k gyúrtúsÚ\'al bli
\·ülL .'\ \ledi111pex 1996-os útszer
\·ezése óta ez az érdekeltség a 
Richter Ilt. tulajdona. és napjaink
ban a -rhenlÍs C'hcn1ica!s Ltd. a 
Richter egyik legértékesebb, hagyo-

111únyosa11 barúti külröldi partnere . 

.'\ N.ichrcrnL;I az ólla1nusi1ús utún 
az elsö ko1noly kihí\'úst a gyúgy·-

szcrkész11111ényck forgaknnból 1ürténö töinegcs ki\'u
nósa je!cntettl'. l 9..J.S. január 1-tü! 1952. dect:1nber 31-
ig a Riclltl'r ú!tal gyúrtott gyógyszerkészít111ények kö
zül 161-et töröltek a nu1gyar törzskönyvből. 

.~\piacról ki\·ont tennékck pótlúsúra 55 új. a szigo
rú ha1ósúgi kövctclinényeknek is n1egf'elclö H.ichter
gy'lígyszcn törzsköny\·eztck. an1i az akkori tcnnékpa
lt.:'tta L'gy11egyedét jelentette. !vtindcz a n1inö.ségellcnör
zés rolyan1atos rejlesztését igényelte sze1nélyzetbcn és 
!l::lszerelé~ben cgyarúnt. 

:\Schulek E/c11n;r egyetcn1i tanúr föszcrkcsztésében 
k0szi.ilt (Jyógyszcrköny\· egyes k~szitinénycknCl több 
\'izsgólati szetnpuntut és szigorúbb n1inöségi követel
n1ényt in L'lli. rnint a kurabe!i külföldi gyógyszerköny~ 
\·..:k. E111e!!ett a vllúgon el.söként kötelezte a gyógy·~zcr
gyúrh'ikat arra, hugy a \·izsgúlt any'ag ,.olyan idegen 
szcnnyez~i a!kotúrészt. a111ely az egészségre únalinas. 
vagy gondatlan kezelésre i!l. cltnnúsra utal. abban az 
1..:setbcn si.:111 1ana!n1azhat. ha annak vizsgúlatúra a Ciyúgy
sz1.:rktinyv \'(Jnatkozó cikk1...·lye u1asítús1 11..:111 ad." 

Ez az új szah<'dy a n1in(iség-.;J]enörzés !l:\elösségé
nck nö\·ekcdését jelentette és a g~t'Úrtúsi körü!111t:nyek 
részh:tes isn1crclc al~ipjún kidolgozott követclinénye
kct L's vizsgúlati 1nódszereket tett szükségessé. Erre a 
célra huzta létre a Nic/1/cr ]l)()9-llJ70-bcn a :\/i1u)sl;g~ 
.f~:il es::. r l:.,„ i L u ho ru ((íri 111110 ! . 

.~\ 1cr111ékeJ,; inikrobiológiai 1iszta::úgúnaJ,; biztositú
s:1 0rdekébcn a gyúnúsi kl\rü!1nények ~·i11andó higiénés 
nJ<.111itl1n,1z~·isú1 is cl kellcll végezni .. ~\z 197 l-ben létre
iiuzult ! ligiCnés Laboral(lriun1 feladata a higiénés kl\

vetc!tnCnyek kidulgozúsa és betartúsának r.;ndszeres 
cl!l..'nórzésc . 

.-\z Egyesült .-\l!a111()kba ir{inyuló export .;set0n az 
Fl)_,\ 111cgki.iYeieli. hogy az engedélyezés érdekCben a 
111in1úk rcnde!kezésrt: bucsútúsú\·al cgyidejüleg rész
h:tl..'s leírúst kc!I bizttisitani a gyúrróL a gyúrtú beren-

1llínlíségiigyi f~iles;.tii laboratóri11111 
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dezésckröl és a gyártúsi technológiúról is .. A. 
Richlemél 1972-ben került sor első alkalommal FDA 
inspekcióra. 

Áz 1970-es évek közepén hoztúk létre az Európai 
Szabadkereske<leln1i Túrsaság (EFTA) országai a 
Gyógyszerfe!ügyeleti Egyezrnényt (Pharn1aceutical 
Inspection Convention - PIC). Az egyezn1ény tárgya a 
gyógyszeripari tennékek elöállítúsúra vonatkozó ható
sági ellenörzések kölcsönös elisn1erése~ an1elyet a leg
több európai orszúg el is fogadott . 

• A. PIC tagországok a kelet-európai országok közül 
e!söként P.1agyarorszúg csatlakozúsút kezde111ényezték 
az egycz111ényhez, a111it országunk cl ragadott. r\ csatla
kozús reltéte\eként előírt előzetes nagy inspekciót a 
PIC' orszúgok szakértői n R.ichter Ciedeon Rt. injekció 
üzen1ében hajtották végre. Ennek sikere alapjún vették 
JC! iviagyarorszúgot ! 976-ban a PIC tagjai közé. I-Ia
z~inkban az cgyezn1ény hatósúgi felügyeletét az Orszá
gos Gyógyszerészeti Intézet (_OG'{I) lótja el. 

.-\ \'<ill~ilat n1inöségbiztosítúsi te\·ékt:nysége a terv
gazdúlkodús é\'tizedeiben is rolyatnatosan lépést tar
tott a nt:n1zetküzi l'cj lödéssel. Ennek credn1énycként a 
Richtl.'.r-készitn1ények n1inden tekintetben n1egfclel
nek a legfejlettebb piacok n1inöségi követeln1ényei
nck is. 

/Ji-;,t onság tec/J 11 i k. a 

.-\.Richter egyre nagyobb figyel1net fordított, egyre 
többet úidozott n biztonsúgos n1unkavégzés feltételei
nek 1ncgtcre1ntésérc és a körn)'CZetszcnnyczö tényezők 
n1inin1ú!is szintre szoritúsúra. ;.\z úllan1osítús utún a h:r
n1elés és a gyárterület zsú !Oltsúga hirtelen en1elkeclett. 
ernintt az Öt\·cncs években a gyárban gyakran követ
keztek be balesetek. 

.~\z ()!\'CllCS években 1110g llC!11 \'Olt külön SZCT\'CZC

ti egység a 1nunka- és balcsetvédeln1i. biz-
tonsúgi re!adatok ellútúsúra. ;-\ \'Ú!lalat az 
eg~szstgügyi ininiszter úl tal 19 55-ben ki
adott „A.ltalúnos Balesetelhúrító és Ev:ész
ség\·éJö Óvórcndszabúly" (_l\13EO) "'cs a 
sajút. 1956-b'm kiadott „Bakst:tclhúritúsi 
L;S lvlunkavédehni Útn1utató"-ja alapján 
igyekezett javítani az üzc111i n1unkabiz
tonsúgot. 1959-ben külsö sznkértö alkal-
1nazúsa 111cllctt föúllúsú n1unkavéclclnli 
1negbízottat nevezett kL ezzel jóval 1neg
clözte a ivlunka Törvénykönyvének 
( 1967. t:vi II. törvény) azt a rendelkezését. 
arnely szerint a veszélyesnek 1ninösülő 
n1u11kahelyeken önúlló n1unkavédeln1i 
incgbízottat kell a!kalinazni. 

Richterben 1989 óta önálló Biztonságtechnikai latora
tóriu111 is üze1nel, n1ely sokrétü vizsgülatok helyi el
végzését biztosítja. A laboratóriun1 régi hiúnyt pótol, 
hisz az egyes esetek 1nodellezésével n1úr az elöírúsok 
ellenörzésénél 1negelözhetök lehetnek a későbbi bal
esetek. 

/( ör11ye:.etl 1édel e111 

A gyógyszeripari tevékenység köztudottnn jelentös 
környczctvédeln1i problén1úkat hordoz. Ez különösen 
igaz a hatóanyagok (és inten11edie1jeik) előúllitúsúra. 
1nivcl az itt fclhasznúlt nagy 1ncnnyiségü.jclentös rész
ben veszélyes vegyi anyagok csak 1nintcgy 5-10(}-(1-a 
épül be a tcnnékbe. A. húborút követő években a kör
nyezetszennyezési problé1núk n1ego!dúsa hóttérbc szo
rult. 111iutún elsődleges szen1pont a tern1clés nlinden 
úron történő fokozúsa volt. 

,;.\ környczetvédcltni rcladatok a ter\·gazdálkodüs 
k~söbbi idöszakúban fokozatosan jelentkeztek. Elöször 
a szennyvizek tisztitúsa került előtérbe. 1n~üd az o\dó
szerszennyezés csökkentése került napirendre. _;:.\ büzös 
\c\·egöt és a zajúrtaltnat sokúig a gyürtús tennészetes 
\'Clcjúrójünak tekintették és kiküszöbölésük csak akkor 
lett aktuális. n1ikor n1ár l'ogytún volt a környező lakos
ság türöképcssége. 

I(örülbclül ilyen sorrendben alakultak ki a hatósági 
környczetvédcln1i rcndelkcz~sek is. a111clyck az egész
ségvédeln1i norn1ák fejlödésc. va!an1int a nyugati kap
csolatok bö\·ülésc következtében egyre szigorúbb kü
\'l.'.tcl1nényekct tún1asztottak. 

i~ Richter rendkívüli eröfeszítésekct tett a környe
zctszcnnyezö 1nüvcletek kiküszöbölésére és jc!entös 
credn1énycket ért cl clsösorban a szennyvíztisztítús vo
natkozúsúban. 1najd uz oldószer n1cgtakarítúsban. ,;.\ 
dorogi gyúrcl!vség kcdvczö l'cltétclcket biztosított a 

l\ Biztonságtechnikai csoport 1969. 
januúr 1-én a Biztonságtechnikai Osztúly
lyú. majd 1987-töl Föosztúllyú alakult. A 

Bi:-,touságtechnikai és kiiruye;,etvédebni s;,e111po11tbá! is kors;,erlí 
Biotecfl110/ágiai Kutató KiiZ[}(Jllt (80-as évek i•ége) 
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líors;.eríf égetif111íf a ves;.é(res anyagofi 111egse111-
11risftésére (Dorog. 1988) 

korszerü környezetkín1élö tennclési rendszer kialakítú
súra. l)orogon 198 1-ben gyúrcgységi hatúskörrel önúl
ló környezetvédelnii i.:gységct és laboratóriuinot hoz
tak t-:trc a lctclcpülö gyúrtúsok környczetvédeinii prob
!é111úinak 111egoldúsúra. 

.'-\ B 12 \'itanlin gyúrt{1s lctclepitése Dorogra egyedi 
problé1nakört is hordozott. :"-\ \íIT.A.TOR. gyártás por
lasztó szúritójúnak véggúza (25 ezer 111 3/ó) jelentős 
büzszenynyczést okozott .. '-\ kén1iai n1ódszcrek sikerte
lensége utún katalitikus oxidációs úrtalnu1tlanító egy
ség épült 1976-ban .. ;\ berendezés f'ejlcsztésévcl alnkí
tottúk ki a különböző n1érctü. robbanásveszélyes tér
ben is a!kal111azhntó katalitikus oxidúciós berendezése
ket 1Richter-szabadalom1. 

. .\ dorogi gyl1gyszer alapanyag gyórt;:ís indulúsa
knr úgy látszott. hogy a n1eglé\·ö rcgionúlis tisztíló
n1ü rngadni tudja a gyúr technológiai szennyvizét. .'-\ 
speciú!is feladat cllútúsúra nc111 \'ült nlkaln1as esz
köz. igy önúl!ó üzen1i szennyvíztisztító építése n1cl
lett döntlilt. t\ dorogi gyúr szennyvíztisztítója jelen
leg az urszúg egyik legjobb hatásfokú ipari egysége. 
rnc!y n1cgfclcl az egyre szigorúbb hatórCrtCk clöirú
;.;oknak. 

j e:„:::élyes hu/lodékok 

.;\ keletkezö veszélyes hul [uclék 1ncnnyiségét lénye
gesen csökkentette az 1972-bcn felépített központi ol
dószergenerúló üze1n. 

,'-\ nyulcvanas években a jogi szabúlyozús különö
sen 111cgszigorította a veszélyes hulladékok kezelését. 
.'"'\ gyógyszeripari hulladékok kezelése orszúgszcrtc 
111cgoldntlan volt. :-\z 1988-ban elkészült Dorogi I-Iulla
dékégetö111ü n1a is korrekt n1egoldúst szolgúl. 

/! u uuí npoli ti far 

A. 111úsodik vilúghúborús kúrok helyreúllítúsa, az 
1948-as úlla111osítús okozta n1egrázkódtatús utún, a fenn-
111aradúsért fülyó küzdclcn1 éveiben ( 1950-55-ig) a 
gyúr teljesít111ényének növekedését elsősorban a kézi 
1nunka gyarapitúsa alapozta 111eg. /\ tennelési érték 
2)] -szeres en1elkedését a !étsz{un közei azonos növelé
se biztosította. Az 1960-as eredményekből rnúr kimu
tatható az a <linaniizn1us, an1ely a késöbbi fejlődést jel
le1neztc. 

f\ fejlődés cxlenzív jellegét, az új 111unkahelyek 
n1egterc1ntésének tön1eges voltút jelzi az 1950-90-ig 
tt~1~jedö idöszak elsö Ce!Cnek létszú111vúltozúsa. i\Z 5000 
feletti létszúmot élöször 1976-ban. a 6000 le!ettit 
! 9i\5-ben. a 111axi111u1not. 6228 f'öt 1990-ben szúinlólta 
a Richter statisztikája. 

.'-\Z é\·ck előrehaladtával a Richter tcljesít111ényét a 
létszún1 növekedés helyett sokkal inkúbb a 1nüszaki 
r1..·jk:sztés ered111ényei. a beruhúzúsok, a 1ninöségf'cj
!esztés. \'alan1int a be!~ és külgaz<lasúgi esen1ényck ha
túruzt;:ik rncg .. '-\ létszú111n1cnnyiségi szen1pontok he
lyett a szak111ai szín\·unal fejlesztése került elötérbe. 

S::akn1ai s::in1·0110/ 

.~\z 1950-cs é\·ekben 111cglehetöscn kedvezőtlenül 
alakultak a szakképzettségi n1utatók. 1955-bcn a inun
kúsok 41.5<;/()-a. 1960-ban 1núr csak 27(!/()-a rendelkezett 
szak111unkús képesítéssel. 

.-\ sze1nélyi úllo111úny képzettségének fejlesztése fon
tos feladattá \'Ó!t 1núr az 50-cs Cvekbcn. 1958-ban n1úr 
arról van adatunk. hogy 19..J.8-tó! 96 fö szerzett 111érnöki 
diplun1út vagy technikusi képesítést. illetve 24 fö júrt 
cgyctcn1re \·agy technikun1ba. cn1cl\ctt 111üvczctöi, szak
n1unkúsképzö és nyelvi tanfolyan1okat is indítottak . 

. i\z ú!talúnos iskolai. a szakn1unkús- és technikus 
képzést. ~1z cg~yetcrni dip\01na Cs a tuJon1ún;1os fükozd
tok szerzését a gyúr az anyagi tú111ogatúson túl szabad
iJ{'1 kcdvczrnénnyel is tún1ogatta. 

.~\ hatvanas évek elején létesített tanlaboratóriun1-
ba11 nappa! a gyógyszergy·úrtó szakn1unkústanulók vé
gezték szak111ai gyakorlatukat. délutún és este !Clnött 
szak111unkús Cs technikusi képzés rolyt (és folyik n1a is) 
a Petrik Lajos \\:gyipari Szakközépisko!úval együtt
n1üködve. 

1\lt 111 ka idáre 1 ulv::e r 

.;\ Richter alkaln1azottai -l-8 órús. hatnapos n1unka
i<löben dolgoztak. az alapanyaggyártó üzcn1ekben 
többnyire húro1n-. a kikészitö-kiszcrelö üzcn1ckben 
kétn1üszakos 111unkarend \'O!t érvényben. 1957 januúr
jútól a \'úllalat 40 órús. öt napos n1unkahetct vezetett 
be. Ez a rendszer rövid idei!.! volt érvénvbc1i. a vú!lalat 
hainarosan visszatért a 4X ó~ús. hatnap~s 111L;nkahétre. 
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S;.ak1uu11káské1r:„és - ta11/aboratóriu111 

.~\ rugal1nas 111unkan:ndszl'rt l 972-tü! az orszúgban 
c.löszür ~1 R_ichterbcn yezctték be. 

:\1. úlla111ositúst kü\·etücn a Richterben is bcvezet
t0k a dar:ibhé1TL'!H.!szcr1 egyes lizc111ekbcn. ! 952-ben a 
n1unkúsok 3;) 0 (l-a do]g(lzott darabbérben. 25(~ i1 1..'gyszc
rü idübérezés. 37(~o pedig az an~yag1neg1akaritúst pre
n1izú!ö idübérczCs alapjún kapta fizetését. 

.-\ Richterben l 957 111újus !-\·cl kczt.ll_ldött 1neg az 
új b0rrendszcr kíCpitésc. Ennek keretében a 111unkúso
kat ötl'Clc h0r-:z0sí for111úba sDrult;:'d..;: (zúrlljelbcn a vú!
lalat !izikai dtilgozóibll! való részt:sedés arúnya): 

- darabb0r (a ·r~ib]c!lÚZÓ és a ('so111~1g0Jl1 ÜZL.'!11 <.k1[

goz(1! "·- 1 ! u_nJ: 

tcljcsítn1é11:;.-'szinthcz kötött órabér (az lnjckcíó 
üzeni dnlgoz('1i - 5°0): 

t·irabér. !"cltétcli.:khez klitli!t pré111iu111111al kicgé
s1.í1ve (~!Z ;dapanyaggyúrtll Cizc111ck du!gozlli - -!6{:o): 

úrabCr. Jix prénúun1111al kicgészi1vc (karbantar
tók. rak túri 111unkúsok. segéd111unkúsok - ! 8 (; o): 

- sin1a llr<Jbér (a !ahoratóriun1uk !izikai dolgtizól -
20° () ). 

:\ 111üszaki és a1. ad111inisztratí\· ~ilka!ina1.l1ttakat az 
aloipbCr 1ncllc1! pr~·11liu111 illene 111cg. 

:.\z ! 9{10-tó! b..:vczcteu lij :->zabúlyozó rendszer sze
rint a dir1..·k1 ir{1nyítús hc!ycll a kl\zvctcll cszközökkel 
valli ösztlinzés lett clsöd!cgcs. Jc!!cinzö \'U!! a szabú
!yuk úllandó korrl'kcic\ja, akúr 1nég \·issza1ncnölcgcs 
hat~J!y!ya! i:->. ez biztl)Sitoll<.1 a jC1Ycdclcn1nö\'ckcdés 
\'iszszatanúsúl. .~\ Richter dinatnikus f"cjlódésc lchctö
\·é tette. hogy ~1 bérek 0:-; keresetek tl'ibbnyirc az urszú
gos ót!agut 111cgh~i1~1dll 1110n0kben nÖ\L'kedjcnek. Eb
ben az idósz:ikb;111 divatl)S kifc_ii..:zés VP!t az ún. 
„\'attactnbcrck„ Cug!a!kuzt~itá.sa. an1i az út!agnúl ula
csonyahb bérü 1nunkacriit jelentette. 

„\z ! 900-as 0\·L'k clslí felében gyakur!attú \'<.'dt az u!-

csó. szakkCpcsités nélküli, \'idéki nninka
crő alkahnazúsa: igy került sor Szúzha
loinbattún. Székesfchérvúron, Tiszafüre
den. sőt az üdülési szezon utún felszaba
duló g.yúri üdülőkben többszáz !öt foglal
koztató vidéki telephelyek 1nüköcitetésé
rl".. Ezekben többnyire a kézi cson1agolús 
mit jellemzö. 
/\z orszúg gazdasági nehézségeinek. de
viza gondjainak növekedésével a szabú
lyok évröl-évrc vúltoztak, többnyire szi
gorodtak. lvlindezek ellenére a f~jlödés 
crötcljes dinan1ikója, a konvertibilis ex
port ösztönzésére rendszeresített kcdvcz
n1~nyck a Richter dolgozók szú111úra az 
útlagnsnúl kcdvczöbb jö\·cdclc111szintl'l 
biztositottak. 
l(icn1c\t !~!adatuk n1cgoldúsút tcljcsít-

111énybér-rl'ndszcn\.'I. i!!. pré111iu111rendszcrrcl ö:->ztö-
11üztc a \'Ú]]alat. 

L)jszcrü kczdcn1ényczés \'Olt az l 960-as é\·ck \'égén 
a \·cgyipari üzen1ckbl'n a tl'ljcsitn1Cnybér-rendszcr bl'
\·czcté:->L'. 

A. tcljcsi1111Cnybérck n1L'llctt inüködütt a prcn1izúlú
si rendszer. Ennl'k alapclYL' az \·ult. hogy inindenki 
c:->ak az últala kóz\·ctlcnü! befolyúsolható feladatok 
tl'ljcsítésébcn legyen érdekelt. 

A. nyo\c\·anas é\·ek 111úsodik f'clébcn a tern1clés llÜ\'C

!ésébcn igen jc!cntós szerepe volt n többnyire hi\·atalos 
1nunkaidön kí\·ül tc\·ékcny·kcdö Yúlla\ati gazdasúgi 111un
kaközüsségeknl'k { \l(ii\·!). Ez a jogilag engedélyezett~ 
a h::gkülönbözlíbb 111unkakörökbcn cltc1jcdt -·· szervl'zeti 
J"onna igen Stlk tÚ!l'lrÚt jelentclt a 111UllkÚsOk SZÚl11Óra. 
1 QK5-bcn 86 \'G\I-nek 1173 tagja volL an1i a \'Ú\la!at 
()sszcs lé1szún1únak közel 20(:·0-út tette ki. :\z évtized vé
géig L'Z a ronll~! J\:nnrnaradt, ]étSZÚ!llé\ \'a]a111ivc] JlÜ\·ekL'
dcl!. 1n<1jd a ki!enc\·encs C\·ck elején bckö\'L'tkczctt n~1gy 
\·ú!tozúsok 1nia1t a \'"Ci.\1-ckct is fe!sz{u11olt{1k. 

Jdléti te1·éke11ység 

:\z 1940 Cs !9ú7 közötti idi..'lszukban nagy fej!ódC
SL'!l lllt.'nt út az ú!!a111ositús id<..'jén 1nég igen szi..::rény vúl
!alati jóléti és kulturúlis intézn1ényrendszer. 1948-b~in 
1nór „intezcti'" orvo.si rcndelö. \·úl!a!ati irod;:lln1i könyv
túr. kultúr- és spurtt:g:ycsület is n1üküdött. .~\negyvenes 
és ötvenes évek fordulójótól 1111.:gkezdödütt a szociális 
!étcsí1n1ényck fejlesztése: bölcsöde és óvodn létesült. 

J{on1oly 111inöségi t'cjlödést hoztak a hatvanas éyck. 
r\ gyúri rekonstrukció keretében az évtized közepén út
adtúk a !óbb szúz szt:inélycs Cttcnnct n1odcrn konyhá
val, és az új szociúlis épületet, ainclybcn öltözök. zu
hanyzók 1nc!!ctt korszerüen !Clszerclt or\·osi rendelő
ket. nligyógyúszatí és 111ós szakrendc\öke! rendeztek be. 

.-\ Richter legrégibb kulturú!is-111Ü\'clödCsí ,.íntCz-
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1nénye" az irodahni könyvtúr volt. ;\z 1955. évi kollek
tív szerződés negyedévenként 100 kötetes gyarapítúsút 
írta elő. 1958-ban állománya 3049 kötetet tett ki. 1967-
ben n1ár 11.540 kötet közül válogathattak a vállalat 
dolgozói. 

.A.. gyár énekkara. színjútszó- és túnccsoportja csak 
1963-ban jutott el fogadható müködési feltételekhez. A 
vállalat Petőfi Súndorról elnevezett kultúrotthonában 
n1üködtek a szakkörök és a ,Jvlunkásakadétnia" is 1 

n1elynek keretében politikai és szakn1ai előadúsokat 
rendeztek. 

;\ Rh.:hterhcn a !'orradalo111 leverése utün az akkor 
n1ég lün11á\isan n1üködö lv1unkústanúcs, a szakszerve
zet és a lassan újjúszervczödö pártszervezet jegyezte a 
gyúr gnzdasúgi. szakszervezeti és politikai életéről tú
jéknztatni kivúnó I"iÍradó cín1ü lap 1957. 1núrcius 1-i 
első szúin<Ít. .:\z újság. 1nely később a I<.őbúnyai Gyógy
szer ne\·et vette fel. kezdettől fogva a párt szócsöve \·olt. 

A. dolgozók pihenésének biztositúsúra a rúcke\'ei 
horgúsztanya és a budakalúszi vízisport üdülő n1ellé 
l 970-ben Siófokon vásárolt üdülőt a Richter. Egy bala
tonfüredi 1úrsasüdülöben ! 975-ben. n1ajd l 9RS-ban 
Ba!atonszeinesen vúsúrolt üdülőt. Ezt a húlózatot egé
szíti ki az 1975-bcn vúsúro!t 111iskolctapolcai. télen
ny{iron egyaránt hasznúlható üdülő. :'.\ pihenést szolgá
ló intézn1ényck soníba tartozik az 1990-ben 111egszer
zett. népszerü délegyházi. kcn1pingczésre alkaln1as te
rület is. Dorogon a Palntinusz-tó 1nellett létesített a 
gyúr h~tvégi üdü!ötclcpet. n1elyhez 1988-ban teniszpá
lyút is építettek. 

.4. Richter élénk sportélete a I(őbúnyai Lo111bik 
sportköreiben zajlott. 111elyben labdarúgó. tújékozódúsi 
futú, teke. sakk. röplabda, asztalitenisz. tenisz szakosz
tályok 1nüködtek .. 4. ,.szúraz·· létesítn1énycket egészí
tette kis az 1977-bcn a Diósgyőri utcóban átadott. 9.5 x 
25 n1-cs. feszített víztükrü. fedett uszoda. n1cly kezdet
tlil rugva nagy népszerüségnek ör\·endett. 

Ií.ereshedelen1 

:\negyvenes évek n1úsodik felében rolytatott kcres
kede!n1i tcvékenységröl sajnos nen1 1naradtak fenn 
111egbízha16 núatok. csak az 1947-ből fcnnrnaradt J-Iites 
l(önyv\·izsgólói Jelentés alapjún lehet következtetése
ket le\'Olllli. 

1950-röl 111ár isn1crjük a teljes tcnnelés értékét, anii 
33 n1i!lió fürintot tett ki. Ebből levonható az a követ
keztetés. hogy ! 950-ben a gyúr tern1clési értéke a hú
ború előtti szinttel közel azonos volt. 

.4. gyúr fej\ödésé\·el egyidejüleg bővült ugyan n ha
zai piac. ún1 ennek f'clvevöképessége korlátozott volt. 
így a fejlesztési konccpci(1knt elsödlegesen az exportra 
kellett alapozni. 

I\,lúr az ötvenes évek clsö felében lútszott. hogy az 
export fokozúsúra a legtöbb \chctöség a Szovjetunió 

hatahnas piacún kínúlkozik .. 4. ivledin1pex 1953-ban 
szántn rú n1agút a szovjetunióbeli piackutatúsra. 

A. szocialista ,.piac'' n1eghódítúsa sen1 \'Olt eg:ysze
rü. annak ellenére, hogy az egyes orszúgok gazdasúga
inak koordinálása céljóból múr 1949-bcn létrejön a 
!(ölcsönös Gazdasúgi Segítség Tanúcsa (K.GST). Ez a 
rendszer a gyógyszeripari vúlla!atoknak a kétoldalú úl
lan1közi egycz111ényekbcn n1eghatúrozotl kontingensek 
erejéig biztosított kiviteli lehetőséget. Búr a 1nagyar 
gyógyszergyárak últalúban f'cjlcttebbek \'Oltak n1int a 
környező orszúgok hasonló vóllalntai, 1négsen1 tc1~jcsz
kedhettek korlútlanul. n1ivel szinte valainennyi „népi 
dcn1okratikus" orszúg sajút gyógyszeripari1nak nagy
arúnyú fejlesztésére törekedt:tl. r\z új \·ersenytúrsak 
n1cgjelenésc !l.:nycgctte a Richtert. 

.'-\ !vledin1pex az export. ~1 küJf()jdi utaztatúsuk. a li
cencek 111egvúsúrlúsa és cladúsa. tovúbbú 1nús külkc
reskcdcln1i v[1llalatok 111ellett a gyúgyszcripar i111port
szükségletének hiztosítúsúban is részt vett. -~Z orszúg 
hatúrain ki\·ül a \,lcdin1pex képviselte az egész tnagyar 
gyógyszeripart. 

.~\ rorradalo111 után. az ütvenes évek végétül lassan 
oldódott az clzúnsúg. olykor-olykl1r nyugatra is ki le
hetett n1úr utazni. és tnegkezdödhctett a nen1zetktizi 
kapcsolatok kiCpítésc is. 

/\ IZGST országok közötti kercskedch~n1bcn a kon
tingensek nagysága \'Olt a n1cghatórozó. r\z orszúgos 
kereten belül a lebontúst úgazati szintt:n is elkészítet
ték. an1it é\TÖl-C\TC újra kellett egyeztetni. tennékszin
tig lebontva .. ~ tcr\·gazdúlkodúsi keretek között vi
szonylagos biztonsúgot jelentett az, hogy az igényeket 
hatúroztúk n1cg. inert ez 1ncgkönnyítctte a tennelés 
szer\·ezCsét. Ennek érdekessége. hogy a !Zichtcr készít-
111ények forga!tna az év végére a kontingenseket jóval 
túl!éptc. Ennek oka. hogy a gyúr úllandóan készenlét
ben {tilt, hogy ha a gyógyszeriparban bárrnelyik cég a 
sajút kontingenséhcz képest lenu1radna. a keletkczö ün 
kitöltse, ezzel 111cgalapozva az esetleges kontingens
növclést is. 

;\ Szovjetunióba irúnyuk) üsszes 111agyar gyógy
SZL'rexpurt kb. 501;...;J-Út a H.ichter adtn. snjút cxportjónak 
pedig 111intcgy 6.:V;';1-út a Szo\'jt:tunit'iha értékesített tcr
n1ékek alkottúk .. ;\ legfontosabb partnerek küzütt sor
rendben a Szovjetunió u1ún Lcngyelorszúg követke
zett, de az európai szocialista orszúgok n1indeg.yike. söt 
\ 1ietnún1 és !(ubn is \·úsúrolt~1 a Ricl11Lr úluil gyúrtott 
gyógys7.e rckct. 

\'alan1ennyi exportbevétel a \lcdin1pex deviza
szún1lújút növelte. a Richter nz cxporttcnnékcibül bc
fülyt deviza helyett csak forintbe\·ételhcz jutoll. 

.:\ vúllalat fo\yan1atosan törekedett ~1 „tökés expPrt" 
l'okozÚsÚra. de az J 950-es é\'Ck hidcgh.::'tborús \'iSZOll)'aÍ 

között a ,.\'asfügg(iny" va\tlsÚg(1san létezett. a töké::: or
szúgokba in.ínyuló g)'Ógyszerexpon. ha nen1 is vult !e
hetetlen, dc cle\·c nagy'on szük körre korlót(1z(\clott. 

i\z afrikai és úzsiai. ún ... !'cjlödő" orszúgok gyúgy-
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szeq1iacként n1ég a fejlett főkés világnál is korlútozot
tabban jöttek szán1ítúsba, n1iutún náluk a fizetőképes
séggel volt baj. 

A tőkés export nagy nehézségek árán elért szerény 
eredrnényéböl se1n volt sok haszna a vúllalatnak, és 
joggal nehez1nényezte, hogy kis anyag- és cnergiaigé
nyü) ugyanakkor jelentős szellen1i ráfordítású, gazda
súgosan exportálható ten11ékeinek devizahoza1nát ne1n 
hasznosíthatta saját fejlesztésre, 1niután azt a központi 
gazdálkodás 1nás ágazatok n1üködéséhez szükséges 
i111port anyagok beszerzésére használta fel. Úgy is 
n1ondhatjuk. hogy a gyógyszerexport növekedése je
lentős részben ebből a kényszerből táplálkozott. Fenti 
körültnények 1nellett jelentős erCchnénnyel és dina1ni
kusan csak a szocialista exportot lehetett !Cjlesztcni. 

,A,.z ötvenes évek elsö felében a viszonylag szerény 
szintröl elindult tejlödés n1eggyorsult. nz úrbevétel 
1955-re 111egkétszereződött. 1960-ban az 1955 évinek 
111úr több 111int 3-szorosát érle el. ;\z export ennél is 
gyürsabb üten1ben, l 955-60-ig közel 4-szeresére 
e111c!kedett és az összes úrbe\·étclbö! 44(~··(1-ot képviselt. 
i'-\ szovjet export ekkor éppen hogy beindult. 

A Richler 1960-ban még csak 2, 7 millió, dc 1965-ben 
n1úr 22,4 1nillió rubel értékben szóllitott gyógyszert a 
Szovjetunióban, ahol fokozatosan a legnHbl)'Obb külföldi 
gyógyszerellátó lett. Ebben a sikerben döntö része volt a 
neves orvosprofesszorokkal kiépített kapcsolatoknak, il
letve bl)'Ógyszerigényeik lehetőség szerinti kielégítésé
nek . .i-\ vúl!alat szú111úra rendkívül előnyösnek bizonyult 
a szovjet piac, n1ert nagy volun1enü tennclést tett lehető
vé, igényei jó előre isrnertek voltak és - ner11 utolsósor
ban - hosszú túvra értékesítési lehetőséget biztosított. 

i\ hatvanas évek elejétől alapvető változás követke
zett be a bcllüldi és az export bevételek arányában. Az 
ötvenes években 111ég a belföldi eladások don1iná!tak. 
1961-töl viszont cgyértehnücn és egyre nagyobb rnér
tékben az export került fölénybe . . :\ Richter a hatvanas 
években kie111e!ten cxportoricntúlt vúllalattá fejlődött. 
Összchason\ítúsu!: a n1agyarorszúgi gyógyszergyárak 
(a Richtert is beleszámítva) teljes úrbevételéből 1959 
és l 962 között 30-50c~,~i-ot, 1967-ben pedig 61 1!.··;)-ot tett 
ki az export úrbevétele. szcn1ben a Richter 41, illetve 
72(~'(1-os arányóval. 

1957-67 között 110 új készít111ény került forgalorn
ba, amelyek az 1967. évi bevételnek több mint felét ad
ták. Az év1izecl főszereplője a Preclnisolon volt. A ké
sziunényck sorrendjében 111úsodik helyen a Phenylbu
tason szerepelt 5-l O(~.-(i körüli aránnyal. Ezután az an
tituberkulotikun1ok csoportja következett, 1najd utánuk 
a \ 1itan1in 8 12, az Ergotan1in és a 1-Icparin. 

A dollúrbevételi kényszer miatt 1965-től állati szer
vek exportjára is sor került. Ezen belül gyün1ölcsözö 
cgyüttinüködés alakult ki a francia Collectorgan cég
gel. /\ nyolcvanas években a Richter jelentős 1nennyi
ségü pankreúszt szúllitott a nén1et I-Ioechst f\.G.-nak az 
insu!in gyártúsi cgyüttrnükö<lés keretében. 

Az 1973-as év végén bekövetkezett vú!ság úti11cne
tileg fékezte a gyúr fejlödését. 

1968 és 79 között a termelés éves átlagban löbb 
1nint 14~~)~kal, a kivitel pedig csakne111 évi 161/~J-kal 
nőtt. Ebben az időszakban a rubel elszúmolású export 
3,4 szeresére, a dollár elsz{1111olúsú kivitel több 111int 7-
szeresére en1elkedett. 

,•t: értékesítés árbe1•éte/e J968-1990~ig 

A prcdnisolon és szún11azékai ,,csoport" a vúl!alnti 
tennékek top-listúján 1980-ig a gyógyszerértékesítés 
listavczetöjc volt. „Trónjáról'' 1981 ~ben a Cavinton ta
szította !e, n1ely [ 990-ig folyan1atosan a toplista élén 
szerepelt. 

,.:.\ spironolakton hatóanyag n hetvenes, nyolcvanas 
években került az első 10 közé. az összbevétel n1intcgy 
6-7(;.-(i-Út hozta. 

,A. hu111ún Je!hasznúlúsú 8 12 vitaniin és <t \ 1itator .úl
lali takarmúnycsalád 1970 és 1990 között kiemelkedő
en erecln1ényesnck bizonyult. 

.:\z árbevétel dina111ikus fCjlö<lésének crcdn1ényc
ként a Richter az 1970-cs évek közepére nagyvú!lalat
tú fejlödött 1 a népgazdasógban, illetve a gyógyszeripar
ban elfűglalt helyét a statisztikai adatok. egyes tanul
rnónyok a következőkkel szcr11léltették: 

,:\ I(özponti Bizottsúg 1972. nove1nberi ú!lúsfogla
lúsa alapjún n1egfígyclésre kijelölt 50 nagyvállalat kö
zött n Richter is szerepelt. .:\ Gazdaságkutató Intézet 
által 1972-ben készített elemzés alapjún, amelyben 
rangsoroltúk a vúllalatokat a tevékenységükre jcllernzö 
adatok szerint, a Richrer a figycle1nbc vett 45 legna
gyobb Yálla!at között az export értékét tekintve a::.. he
lyet, a nyereség alapján a 13. helyet, a tcrn1elés értéke 
alapján a 16. helyet foglalta eL 

,A,.z 1970-es évek közepén a Richter tennclését. cx
portjót. nyereségét tekintve n1úr a ?vtagynr Gyógyszer
ipari Egyesülés legnagyobb vállalata. ! 974-ben a NlfvI 
felügyelete alú tartozó gyógyszergyártó vúllalatok te
vékenységéből és eszközeiből a Richter az alúbbi 
arúnyl képviselte: a túrsadaltni tern1ék értékéből 
27,5(~,(i-ot. a szocialista exportból 45.6{}·(1-ot, a tökés ex
portból 30,6(~-{1-ot, az üsszes roglalkoztatott létszün1ból 
20, 1 t;,~1-oL az összes cszkózértékböl pedig 25,5(>~)-ot. 

A siker kulcsa az volt, hogy idöben tudott reagálni 
a negatív környezeti hatósokra, a világgazdasági vú!
súgje!enségek exportot s1\jtó n1egnyilvúnulúsaira. 

i\z 1980-as évek nehézségei ellenére a Richter fCj
!ődésc nen1 torpant n1eg, hanen1 1negközelítöen to
\'úbbra is tartotta a korábbi években elért fejlődési di
nan1ikút. 

:'-\Z 19i0-I 980-as évek export szabúly·ozúsa a 
Richter részére több esetben kifejezetten előnytelen 
\'Olt. ,„\ rubelexport biztos piacot jelentett. dc kapaci
tásnövclCsekrc csekély lchctöséget nyújtott, 111ivel a 
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.A.;: érlékesítés árbei•ételeinek ala/;uhísa 1968-1990 kö:;.üu 24,ScYo-os exportárbevétel része
sedéssel), ahol a vinpocentin 
alapanyagú Calan árbevétel te
kintetében az 1980-as évek vé
gén a 19. legnagyobb Corgahnú 
gyógyszer letL 

Év Összesen Ebből: belföld Szoc.cxp. Tökés cxp. Az export devizában 
(MFt) (MFt) (MFt) n1ill. Rubel mill. USD 

1968 1929 521 1171 237 29,3 4 
1970 2560 645 1554 361 38,9 6 
1975 4235 860 2529 846 63.3 19,4 
1979 6162 1940 3170 1052 99,2 29,6 
1980 5581 1674 2857 1050 103,1 34,1 
1985 10655 3074 5407 2174 201,4 45,7 
1990 17061 4358 7620 5083 251,2 91,2 Értékelés 
90/68 szorzó 8,8 8,4 6.5 21,4 8,6 22.8 

ivlcgjcgyzésck: 
\. A belföldi tcnnclöi árak kisebb 1nértékbcn rendszeresen inkúbb fCl!Clé vúltoztak, 

dc az 1980-as árrcndczéskor átlagban kb. 30~{)-ka! csökkentek. 

A tervgazdúlkodús korszaka 
a vállalat történetének különös. 
küzdehnes és izgaln1as fejezete 
volt. Különös, 111crt a központi 
irányítás szük keretek közé szorí
totta a vállalat önrendelkezési jo
gút, küzdehnes, inert folyan1a
tosan kellett harcolni a korlátozó 

..., 1\ szocialista viszonylatú devizaszorLÓ az 1968. évi 40 Ft/Rb-r6! lülyainatosan csök
kent 1990-ig útlagban 27,47 Ft-ra. 

_1. A tcnnclési adó következtében a vállalat <irbc\·étc!ébcn Rb ténylegesen csak 
18-19 Ft-ot ért. 

rnegtennelt nyereséget tern1elési adó 
Connájúban elvonták. A fejlesztési 
hitelekkel viszont az igen nyereséges 
rubel exportot ne111 tán1ogatták. 

Kedvezőbb volt a helyzet a clol
lúrexport tekintetében) n1iután a kon
vertibilis valutahiány 111iatt a gazda
ságirányítús n1indvégig tán1ogatta. A 
vállalatok dolgozóinak ösztönzésére 
a dollárexport_esetén kedvezrnényes 
bérfejlesztésre is lehetőség nyílt. 

A Richter rubel elszátnolású ex
portja 1990-ben érte el csúcspontját, 
amikor 250 millió rubelt meghaladó 
árbevételt eredrnényezett. 

A nyugati piacokra kiszerelt 
gyógyszerrel betörni a tervgazdálko
dás éveiben igen nehéz volt, így a 
gyógyszerhatóanyag-értékesítés do
n1inált~ 111elyet állati szerv export is 
kiegészített. Fokozatosan sikerült a 

Kors-:.eríf ex:pedíciós 111agasraktár (80-as éi•ek 1•ége) 

gyógyszer értékesítésen belül a kiszerelt készít111ények 
arányát az 1970. évi 81X1-ról az 1990-cs 271 l (~'Í>-ra nö
velni. A Richter szellemi exportja l 984-től jelentős be
vételi forrássá vált. A nyugati export 1989-bcn 111ór 
15,8 1!·~>-0t tett kí. /.\vállalat legjelentősebb szcllerni ex
portja a Cavinton hatóanyagának (\'inpocetinnck) ja
pán exportjából szúrn1azotL 

A nyolcvanas évek 111úsodik felétől a nyugnti ex
port növelését jelentős 1nértékben a Cavinton sikeré
nek köszönhette a Richter. A tőkés exportja l 979-hez 
képest 1990-re 111eghúron1szorozódott. A dollárexport 
árbevételének 3oc;1i>-át - a szclle111i exporital együtt - a 
vinpocentin értékesit~s tette ki. A nyolcvanas éve-k vé
gének legjelentősebb partnere. Japán ( 1990-bcn 

rendelkezések fcllazításúért, és izgah11as, inert igen 
gyakran bizonytalan ki111enetelü kezden1ényezések koc
kúzatát kellett vállalni a hatékony fejlesztés érdekében. 

A Cejlödés egyes szakaszai stratégiai koncepció 
alapján valósultak nicg, dc a vezetés taktikai 111ódsze
rei - a hazai és nen1zctközi politikai-gazdasúgi körü!-
111énycktől függően - gyakran változtak. i\z elért cred-
111ények a sikerek és kudarcok ercdöjcként alakultak. 
ezért a fejlődés hatékonysúgót az egész korszak útfogó 
értékelése tükrözi. 

!<.. Z a 1 a i: One huudred years in serving /Jealth. The 
acth·ity oj'/?ichter Gedeon. Co. Part Ill. 
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