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AK.TUf\LIS OLDALA.~K 

szAz ÉV AZ EGÉSZSÉG SZOLGALATi\BAN IV. RÉSZ 
A Richter Gedeon Rt. tevékenysége a 2001. évi centenárium tükrében 

D1: Zalai Károli·'' 

BEKAPCSOLÓDAS A PIACGAZDASAGBA 

.-í kors;.ak áttel.-intése 

.·1 re11ds:cr1·á/tás utá11 

.~\z 1990-cs 1\:ndszcr\·ú!túskt)r az ctnbcrt..'k nzt hit
t~k. hogy a pri\·atízúció n1indcnt 1negold . .'\ :-vlag~yarL)r
szügon hirtcicn jött lchctöség - a békés útn1cnct -. va
!an1int a nyugati kor111únyok \·czctüinck kcd\·czö nyi
iatkozatai is - s~1jnos - hainis illúziókat keltettek az 
c111bcn„~kbcn. ,-\bban bizakodtak. hogy lesz egy új 
!\'larshall-tcrv, 111cly a gazdasúgot néhúny é\·cn belül a 
nyugat-európai szintre c111cli. Ittjútszott \'ülna szt:rcpct 
a privatizúció. 111cly a sok évtizedes tökcszcgénység 
utún lökést adott a gazdasúgnak. 

;-\ Richtert érintö cse111ényck az alúbbiak szerint 
znjlottak le: 

1989 dccc111bcrébcn a \lúl\alati Tanúcs úgy döntött. 
hugy fclhatalinazza a \·úllalat vezetését az útalnkulús 
elökészítö 111unkúinak elkezdésére azzal a céllal. hogy 
sor kerüljön 1ncgfclclö külföldi partner bC\'Onúsóra. 

i\. \rúlla!ati Tanúcs 1990 júniusi ülésén döntött az út
alakulús inellett. és fc\hataln1azta a vúllalat\·ezctést. 
hogy az )dlan1i v·agyonügynökséggcl (.'\ \'Ü) a rész
vénytúrsasúggú \'Dió útalakulúshoz szükséges clözctes 
111cgúllapodúst 111egkösse. Ez 1990. július 20-ún 1ncg is 
történt. 1990. szcptc111bcr 5-é\·c] a \'Úllalatot úllan1igaz
gatús nlú vuntúk . . L\ K.öbúnyai G:yógyszerúrugyúr beol
vadt a - cégkcrctként 111indig is létez() - R.ichtcr Gede
on \'cgyészcti Gyúr R.t-bc . . L\ részvénytúrsasúg 12 . ..l 17 ,5 
n1illió Ft alaptöké\'el létesült. ?\'lég \·égbe scn1 n1cnt a 
\'Ú]lalat rész\·énytúrsas<:'iggú \'aló útalakulúsa, an1ikor az 
.-\ \lÜ 1990 szcptcinbcrCben n1cghirdcttc az Elsli Priva
tizúciós Progran1ut. .~\z elképzelés szerint egy 50 (!··;1-os 

alaptüke-cinclés;hcz kerestek volna szak1nai be!Cktctöt. 
.'\ No111ura a szükséges részl-:tcs (szún1vitc!i. jogi. kür
nyezctvédcln1i stb.) ÚtYilúgítús utún 1991 októberére 
készítette cl nz Infonnúciós I\'ie1norandun1ot. a111e\lycl 
111cgkcrcsett több n1int 70 gyógyszcrcégct. ún1 azok kö
zül egy sen1 111utatot1 érdcklüdést. 

,L\ rcndszcr\·últús alapvetöcn 1negnízta a kelet-euró-

~ :\Z i\sszc;il!itús ... .\ Riclncr (icdt:('ll Rt. ! (1(1 é\·cs iürténclc·· cinili 
ccn\\.:n;iriumi kiad\·úny fclilaszn;ilú.:;c'1val készült. 
Írli!: d1: Csunios Ju!ú11. d1: Fcll'fl' (1\órg)'. f.:u1·ú1s 7i'hu1: i/1: L/i\\· 
.lliklús, Pillich L1y·os. d1: 7t1krics /sr1·ú11. 
Szerk.: d1: f:a11ru11c::uy Kúroly <-;S ,b: „\fugyor Lás::!ií 

pai orszúgok. köztük hazúnk gnzdaságút. ;\ KGST. 
1najd a Szovjetunió szétesése nyon1{1n összcon1lottak a 
n1ngyar vúllalatok hagyoinúnyos értékesítési régiói, !2\
zúródtak a bcjúratott kcreskcdcln1i csatornúk .. ~\ fZich
tcr helyzete is jclentliscn rurn!utt: gazdasógi-pénzügyi 
rnozgústerc egyre szükebbé \'{dt. .~\ rendszerYú!tús cu
rúriús lelkesedését últa!únos elbizony·talanodús vú!totta 
fel. a közhangulat 111cgro1nlott. több értCkcs 111unkntúrs 
h~1gyta el a \·úlla!alot. 

.~\z úrbc\·étcl csökkenése és a kan1attcrhck növekedé
se klivetkeztébcn ll1vúbb ro1nlott a \'Úllalat pénzügyi 
helyzete- az l 992. é\·i gazdúlkodús 2. 1 niilliúrd Ft vesz
teséggel zúrult - így ha\aszthatatlannú \'Ólt a \·ú!lalat út
strukturúlúsa. :\z .~\ \'Ü Bogsch !~riket nevezte ki ! 992. 
nL1vcn1bcr l -jé\'t?I \·czérigazgatÓ\'Ú. J-\z új vezérigazgató 
a céget úllan1i segítség nélkül. sajút cr()böl kívúnta rend
be hozni. \rallntta: nc111 szükséges kü!röldi szakn1ai bc
Ccktctüt pusztún azért bchí\·ni, hogy rú hivatkozva te
gyük n1cg a szükséges. népszcrlitlcn intézkedéseket. 

:\Richter Gedeon Rt. új ligyvczctöségc 1993 folya
n1ú11 az alúbbi célokat tüztc n1aga elé: 

- a \'Ú]\alatot szigorú pénzügyi gazdúlkodús bcvc
zcté:-;c n1ellctt n;..'eresCgessC teszi: 

a tcn11Ckek szún1únak csökkcntCsCvcl. a gazda
súgta!~1n tc\'Ckcnységek leú!lítúsúval a tennclést rugal-
111asabbú ti.::szi: 

- Jét:-iZÚ!llCSÖkkL'!lté:-;t hajt \·égre Úgy. hogy a rcj\l_idés 
SZL'lllpontjúból kii:n1elt tcrülctekt.•n nö\·eli a \étszú111ot: 

- javítja a \'Úllalat pro111óciós 11..'\'CkcnysCgCt Cs nö
\·e]i ke!i:t-eurlipai piachúlózatút: 

- a kutatúsi és fejlesztési tc\'éki.:nységct a vúrható
~lll prolitot hozó té111úkra konccntrúlja: 

- ruga!n1as \iccncpulitikút folytat. új !iccnctcnné
kekkel /'rissiti rei ter111ékv{tlasztékút: 

- bcinditja a ncn1 vényköteles (01'C). vala1nint a 
paran1cdicinúlis tennékck gyúrtúsút és rorgaln1azúsút: 

- a rö\·id és ho:-;szú lejúratú hitclekct drasztikusan 
csllkkcnti: 

- a piaci igényeknek 111cgfelclö. Pptiinúlis szintü 
készlctgazdúlkt1dúst vezet be: 

- kien1clt jelentőséget tulajdonit l\'lagyarnrszúg és 
!(c!ct-Eurl1pa piacainak. 

alapvctl'inck t:1rtja a kürnyczct\·édelinet. il!et\·e az 
ehhez kapcsDlúlk.l elűirúsok szigDrú betartúsút. 

Egy n1undatban 111cgfogali11az\·;1: az a cél. hogy a 
Niclircr kutatásru l;.,. j(d/es:ll;src alapo:ott. 111urkcting
uricnflílt s:e1Tc:cttJ i·áUCk. 
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A 1·úllalor s:crke:crénck áralokitáso 

.-\z új stratégia a hagyon1ünyos innovúció fokozú
sút. a Túrsasúg n1üködésének gazdasúgosabbú tételét 
últalúban a hatékonysúg növelését követelte .. J.\.z út
strukturúlás tcrvszcrüen. fokozatosan 111ent végbe és a 
·rúrsasúg 111inclen tevékenységére kite1jcdt. Ez a fejlő
dés folya1natos. nnpjainkig töretlen és rendkívül sok 
1rúnyú. 

A. rendszerváltás óta a Richterben a kercskedcltni 
tevékenység területén következett be a leglátvúnyo
sabb változás. Belröldön az in1port libcralizúlúsa kö
vetkeztében a hazai gyúrtók piacaik jó részét elvesz
tették. ,-'-\z úllandósult. 111eddl) úrtún1ogatúsi vitúk tö
n1énytc\cn encrgiút \·untak el a pn.H..lukti\· n1unkától. 
:\ külföldi vúllalatok L'ri:.1szakos - gyakorta etikútlan 
~ piachúditúsi törekvésének ellensúl:yozúsúra a 
Richter 1núr 1992-ben n1egszervezte or\·oslútogatú
húlózatúL és ennt'k J'okozatos !'cjlesztésc révén J 997 
úta tartja piacvezt'tÜ pllzicilijút a hazai gyógyszerel
]{itúsban. 

;\ piacgazdasúgra ,·alü ú1úllús következtében alap
\'t'ti..íen n1cgvúltozott a gazdasúgirúnyitús rendszere .. A. 
hinek:n 111egszaporodott f'c!adatok a gazdasúgi szer,·e
zct út:.dakítús{it igényelték. igy inúr kezdetben külön
vúlt a pénzügy és a szún1vitcl. inindkét terület intenzív 
t'cjlödésnek indult..~\ Túrsasúg tőzsdei jelcnlCte a rend
szeres adatszolgültatúsi kötclezc11ségcn túl új szcr,·cze
ti ..:gység..:k 111egalakítúsút is szükségessé tette: rész
,·ényiroda létesült a rCsz\·ényOgyletek lebonyolít~ísóra. 
a bcl'cktetlíi. elc1nzői kapcsolattartús Crdekébcn nen1-
zctközi pénzligyi csoport alakult. 

2000-tl.\l kezdve a vülla\at teljes gazdá\kodúsúnak 
irúnyitúsa és e!lenörzésc 
szúinítogépcs \·ezérléssel 
türténik. a korszcrü S.:.\P
integrú!t rendszer keretében . 

át. .A.z egyre szigorúbb 1ninöségbiztosítúsi kövctcliné
nyek teljesítése érdekében a tcrn1clö tevékenység teljes 
kcreszt1netszetében érvényesült a GlvIP-konforrn 
szcn1lélet. ,-'-\ tcnnclés ütc111énck gyorsitúsa, va!an1int 
gazdasúgossúgúnak fokozása érdekében tervszerücn 
fejlődött a logisztikai tevékenység. 

/\. vúllalat kutatúsi tevékenysége alapvető útszervc
zést igényelt: az új, felfokozott piaci verseny következ-
1nényeihcz igazodó kutatúsi stratégia kidolgozúsa vált 
szükségessé. Ebben - többek között - 111eghatározó 
szerepe \·olt annak. hogy 1994-bcn lviagyarországon is 
bevezették a tcn11ékszabadaln1i jogrendszert, aini je
!cntöscn korlútozta a ~rúrsasúg hagyo1nónyos innovatív 
tevékenységét. Új kutatósi szcn1lélet érvényesülése 
!'olytún sz:'irnos új kutatúsi n1ódszcrt vezettek be. 

,'\z útszervczés sajnos jelentős létszú111leépítést kö
,·etclt. :\ kezdeti 6000 fölötti létszún1 rö\·id idő alat! 
-t500 J'üre apadt. 

F>rh·ari:úciá liáro111 iitc111hc11 

.-\z 1992-es év súlyos, 2.1 1ni\liúrJ Ft-os vesztesége 
utún 1993 inúr nyereséges év volt. 1994 elején a cég 
\'CZct~sc szüks~gesnck ~rczte, hogy a privatizúció újra 
elinduljon .. ~\ kialakított elképzelés úttörőnek sz{uni
tott. E szerint kCt lépést cgybcvontak: az alaptöke-cn1c
lést és a rész\'l:nytúrsasúg tőzsdei bc,·czctését. ."'\z 
l 99-L szcpten1ber 28-i rendkívüli közgyülés hatúrozata 
énc!n1ében 4.413.512 db 1 OOO Ft névértékü törzsrész
\·ényt bocsútott;:ik ki. 

.-\ kibocsútús sikere az l'lzleti bcinutatkozó-körúttól. 
az ún. „road-shü\\"'-tól függött. i.\ tét óriúsi volt. i\ cég 

\·,·;t)ht~ll(i)o\r Ill. 

t!~ ll~r:if• 
CO:IJMON SHARES 

. ~\ tcrinelés vonalún a 
pro !l l tisztitús ercdn1ényezte 
a lcgjelt'ntősebb \·áltozúst. 
\Iiutún a ,·úllalat a hun1ún 
gyógyszerek tt'rn1elésének 
fcjlesztCse n1cllett döntött. 
az cttöl eltérő tcnnclési úga
kat fclszún1o!túk. Egyidejü
ieg !e,·ú!asztottúk a vúllalat
ró! a gyógyszt'rtcnnelést ki
szolgúló tevéken:r'ségeket . 

l.()!i(O,. !'I, ll/:11 ··i:~~UI' r~dnl ""'"f(H.ú 
~Í:Vrt~: KZÖlh (<>i\O 1~1•U<~IHI ll~n::•fr•o Fvrl~t•l 

. -\ h;:1tékonysúgra való tö
rek\·és a tennék.szerkezet 
korszerüsítésél igényelte. n 
gazdas~ígos tcr111ékek fej
lesztésére összpontosította 
az crl\l'orrüsokat . 

. '\ t~nnelés irúnyítúsa is 
!út vún;..'oS !'ej lödésen 111cnt 

T()RZSRI~SZVI~NYE M t'li.nnknl W!•rb urG,d~<>!1 Hl;h"r L!d. 

Ric!ttcr-rés:;,1·é11.1· 
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A Ric/Jter Gedeon Rt. 1995. legjobb tff;sdei kibocsátója 

vczctéséböl kialakított csapat 199-+. szepteinbcr 14-én 
índult .. -\sikert a legjobban az n1utatja. hogy ~1 túljegy
zés az eltízctes vúrakozüsoknúl l0nycgcsen 111agasabb 
\·olt: 12.30 L1SD/rész\·ény, illet\'C 1330 Ft/rész\·ény úr
rpJya111l)n történt. !\:lagyarorszúgon több ezer kisrész
\"ényes végül szen1élyenként 12 db részvényhez jutott. 
."\céget a kelet-közép-európai cégek közül elsőként be
jegyczté!-: a londoni SE.;\Q-rc. és ! 994. X.I. 9-én a Bu
dapesti Ertéktözsdérc. ahol azonnal a legnagyobb tökc
értékü cég lett 30 111illiúrd Ft-tal. 

.~\z alaptökc-en1elés lehctö\·é telte a nyon1asztó hi
telek egy részének re!szún1olúsút. ezúltal stabilizúlódott 
a \·állalat pénzügyi he!:yzcte. 

1995-bcn az .~\Jlan1i Privatizúciós 0s \-'ngyonkczelö 
Rt. lijra rneghirdcttc a stratégiai v~íllalatok prÍ\'atizúlús<it. 
Ennek keretében került sor a FUchtcr-privatizúció 111áso
dik szakaszúra 1995 110\·cn1bcrébcn. an1ikor az i.P\1 Jlt. 
a s:ijút részvényeinek 13.N'~„(1-<Ít- zúrtkörü értékesítés ke
retében·- is111ét külföldi pénzügyi bef'cktctöknek kínúlta 
ki l-!.75 USD (2000 Ft) részvcnycnkénti úron. A Bl~T 
111inl\sítésc SZt.'rÍnl a Ilichter Rt. lett az .. 1995. év legjobb 
túzsdei kibocs~ítója". 111íg a \Vorlcl Equity szaklap szerint 
az .. Év kelet-európai kíbocsútó_ia··. 

/\ Richtcr-pri\·atiz(tció harn1adik szakasza isn1ét 
:1laptöke-c111 ... ·!ésse1 egybekötött rész\·énykibocsútússal 
\-;llósult n1cg. Elsö lépésként az ;-\P\7 R.t. lgo::gotáta-
11ácsa 1997. úprilis 18-ún úgy döntött. hogy- a Rich
ter Rt. privatizúciójúnak korúbbi gyakor!atúva\ ineg
cg_yczlien zúrtkörü elhe\yez0sben értékesít 
rész\'ényeket. .L\z alaptöke n1ege1nelése 1 tnil!iúrd Ft
tal új türzsrész\'ényck kibocsútúsúval júrt. <.unit az 
l q97_ n1újus 28-i rendkívüli l\l\zgylílés hagyott jóvú. 
.-\z új r0szvényeket az _.\p\'· Rt. jcgy·eztc és a részvé
nyek ellenértékét be is Jizette. „\ privatizúció hanna~ 
dik szakasza névértékben l 1nilliúrd Ft tökeen1clést 
eredn1ényezctt. és ezzel a túrsasúg alaptökéjc 18Ji 1nil
·1iúrd Ft-ra cn1clkedctt. 

:\ "fúrsasúg tu!<.~jdonosi szerkezete 2000. dece1nbcr 
J l ~én a kü\·etkezöképpcn alakult: 

;\ 'J':írsasúg bejegyzett 
rész\'ényesci 

Belföldi tulajdonosok 
Al'V Rt. 
Jogi szcn1é!yck 
i\!lagúnszc1nél yck 
()sszcscn 

l\.Cilföldi tulajdonosok 
Jogi szc111élyck 
i\:l ag;inszc111é I yck 
Összesen 

Sajút részvények 
.h:gyz.:tl töke 

H.észcscdés a jegyzett 
tiikc ('lí1-~íban 

25.2 
11.1 
-1,2 

-10.5 

58,3 
0. 1 

58 . ..t 
1.1 

100,0 

:e\ húro111 l0pcsöben \'0grehajtutt sikeres R.ichtcr
privatizúci(1 a!apvctöcn különbözött az últalúnos 
hazai pri\'atizúciús gyakorlattól. Sikerült biztosí
tani a Túrsasúg irünyítúsünak CüggetlensCgét 1 

an1it alútúinaszt. hogy a konnúnyzat tú111ogatúsúval a 
r0szyények 25+ 1 (.1 (1-n tartósan ú\la111i tulajdonban 111aradL 

A:: l Y98-as stratégiu 

.~\ Túrsasúg vezeté.isége 1998 elején értékelte az 
utóbbi é\·ek teljesitJnényét és njö\'Öbcni kilútúsok n1ér
legelése sorún relisn1erte, hogy pusztún a 111últban elért 
eredn1ény·ck f'okozúsúra alapozva nen1 re111é\hctö a ko
rúbbiakhoz hasonló lite111ü fcjlödés. 

.~\ l'úrsasúg korszerüsltett stratégiújúnnk alapjút ké
pezö öt projekt célkitüzésc a küvetkczö: 

- f'oko::11i kelljelenlétiinket a: EU é:·: o: USA pia
coi11. Fel kell gyorsítani a jelenlét 111üszaki feltételeit 
biztosító. folya111atban lé\·ö beruhüzúsokat. vaia111int a 
küli"üldi partnerekkel a hatóanyagokra, félkész- és 
késztern1ékckre bcsz{dlit(li szcrzödésckct is n1agukban 
foglaló n1cgúllapodúsokat kell klitni. 

- 1::r(Jsítc11i kell po:ich)inkal ha,';_1·01ná11yos piaca
inkon: ivlagyarorszügon. I<.clct-Európúban és a Fr\i<.
orszúgokban. Ennek érdekében korszerüsítjük 111eglévö 
ten11ékeink kiszerelési f"onnújút. hogy 111egkünnyítsük 
a betegek szú111úra a g_;iógyszerek adagolósút. Egyide
jüleg 111cgerösitjük az újratürzsküny\'czési 111unkút. 
hogy 1ncg tudjunk felelni n rcgionú!is türzskéinyvez~si 
hatósúgok folytonosan szigorodó elöirósainak. 

- 1V/i1·el11i kell a kulatás Cs a_l~jles:ll;.,. lzo1éko11ysá
gát . . ~\ pregenerikus. generikus és originülis készí1n1é
nyek hatékony kifejlesztése érdekében ku!csfuntossú
gúnak tartjuk a n1egfelclö tennCk ki\·úlasztúsút. a 1na
gas szín\·ona!ú 1udon1únyos te\'ékenységct és a gyorsa
súgot csakúgy. 1nint a neinzetküzi kutatóküzpontokkal 
fo!ytatolt cgyü1t111iiköd0sek fejlesztését. 

- r·o~1·tu111i kell o kitU/ildi jJÍoci tc1jes:kcd1.;sf. 111ind 
az újabb ak\'izíci(1k. rnind a 1nús \'Ú\!alatokkal kötendli 
cgyüttn1üküdés tekintetében. 

- 1-:-(jlcs::reni kell o Túrsusúg 1111'iködJsi kl;pcssi:gl;t. 
Ennek érdekében szükséges az ügy\'itcl tovúbbi szer-
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/-\ vúllalat legújabb biológiai és ké-
1niai diszciplínái között 1neghono
sodott a 1110/ekuláris biológiai kuta
tás. az új vegyületek nagy sorozata
inak gyors előúllítúsóra képes szi
lúrd !'úzisú szintézis 111ódszerc. a 
púrhuzan1os szintézisek tcchnikúja. 
a kon1binatorikus kénlia stb. 

..luromata vi:sgálúben:1ule:1.A· 11 1110/e/,:11/áris biológiai k11tatólabort1tári11111ba11 

r\ kivúlasztott hatúsn1cchanizn1us 
szerint hatékony 111olckulúk gyors 
n1cgtalülüsút szolgóljúk a robot scgit
ségévcl kivitelezett, ún. nagy át
cresztöképességü szürővizsgúlatok . 
.'\ szintctizólt új \·együletck 111egtcr
vezésébcn egyre nagyobb szerepet 
\'Úlla\nak a 1110/ekulaterre::/i os:::tá(l· 
kutatói .. ~\ nagy ótercsztöképcsségü 

,·czeti korszcrlísítCse. az inrllrlll~Íciús 1\~ndszcr !o,·úbbi 
rcjlesztésévcl a kon1111unikúcil1 ja\"ÍlÚsa. és a kü!önbli
zlí részlegek szoros együttn1iiklidése ré\·én a 1nunka 
hatl·kl1nysúgúnak nüve!C-sc. 

.~\z 1998-ban cl fügadott s1ra1égia eredn1ényc. hogy 
a Richter Rt. a régió \"CZetö. n1;1gyoir irú11yitúsl1. nitdti
nacil1nú!is gyl1g;..'szergyúrtó túrsasúgÚ\"Ú rejlödlitt. 

A .. llÍ1lílÍS 

.-\ v,·!lLlla1 kutatúsi-!'cj!esz1ési tc\·ékenysége az 
1990-cs é\·ek !cgeh.~jén az clöz1) é\·tizedckbcn kia!<1kul1 
gyakorlat szerint folytatód<.itt. .:\z j t)tJ2-ben bckli\"etke
zctt gazdasúgi vúlsúg. \·a!a111i111 a \·úl!a!at lij s!ratégiúj~·1-
nak klalakitúsa sorún nyi\\"Ú!1\";1k1\·ú \"Ült. hogy a kuta

túst és rejlesztést alap\"etÖell út kel! !~1r111úlni, ;1 111arke
tingsze1npll!llDknak a kutatús tekintctCben is h~1téko-

11yabba11 kell 0r\"0nyesiilniük. :\ F:\k-picicok elbi1.011y
t<.tlanl1d;'1sa 111iat1 a Richter a nyug<1t-cun'ipai 0s az an1c
ríkai cladúsok rukozull fejlesztése inel!en düntüt1. En
nek l'clt0tclc többek között -· új. k\1rszcríi. rcnt~ibilis 

készí1n1ények rorgalo111ba hDzatala lett. Ehhez hút\1!11 
Út \"ezct: az tiriginúlis kutatÚS. a prcgcllL'J'ikus rej]csz
tés. \"~dainint a generikus készít!ll~!l)'l'k rorgal111azüsa . 

.'\z uri~inális kés:it1111)11yc/.: J<flc:„·:tc:,,.u a legcsúbí
tóbb. n1ert ezek adjúk a lcgnagyubb ered1né1ryt, ugyan
akkor ez a kutatús a lcgkültségcsehh. :\lta\{111us érvényt 
kellett szcrl'zni annak a paradig111;1\·,'d1úsnak. an1ely a 
nen1zctküzi gyógyszeriparban \·égbe111ent. Ennek lé
nyege. hogy a kutatús. a hagyo111ú11yos E1nnakolúgiai 
sze111[é']cl rcnnl<.lrt;ÍS<I 111eJlett. c]l'1r•,'. ki\·{iJasZl\l(t llltl]e

kuJúris hatús111echanizn1us a!apj;"111 f(1lyik. Ezen cl\' ér
\'ényesítése 111cróbcn új 111o!ck11l{1ris biológiai és far
n1:1kn!\'igial 1núdszerekc1 is igL;11~·e!. K.l1rszerüsitet1ék a 
\·úllalat n1olekulabankj,í1. .-\z új szúr111azékok c\úúllitú
súnak !ehctLiségét szolgúlja a ,·;'dl;llal rnintcgy 3000 
111ikn1l1rganizn1ust tartal111azó gyüjtcinénye is. 

szürövizsgú 1 a tokkal ki vúl asztat t 
\ eQvulctcknek n1ég sokrétü. alapos f'arn1akológiai és 
toxikológiai \·izsgú!atokon kc!I alkali11assúgukat bebi
zonyítaniuk. 111ie!ött a klinikai ,·izsgólatok 111cgkezdöd
hetnek. Ebben n szakaszban szún1os ,.potcnciúlis jc
lölt''-röl kiderülhet. hogy ilyen Yagy olyan okból ncn1 
!Cici n1cg az ch·úrüsoknak . 

. ~\z új kutatúsi 111ódszerck alkaln1azúsúhoz korszcrü 
!ab~1rattlriu111ok 10-tcsü!tck. a111clyckct 111agasan kv~ilili
k;'ilt szakc1nbcrck irúnyítanak. /\ R.ichtcr CJcclcon Rt. 
l(-:·F költsége 1999-ben az egC-sz 1nagyarorszúgi 
gyligyszeripar l(..;-F ki.iltségC-nek 22r!,..;i-a volt. 

:\z originúlis kutatús ne1nzetküzi szinten \·crscnyké
pcs rendszere külsö szakértök - ezen belül !Olcg tekin
télyes 'ingol tanúcsadl1k - küzrcn1üködésévcl alakult ki. 

:\z újonnan be\·ezeiett nc111zctküzi szintü kutatúsi 
rendszer a kor;.íbbinúl lényegesen 111unka- és cszköz
igényescbb. s ez szüksl'gessé tette a kutatúsi területek 
szükítését. .'\z (iriginúlis kutatós egy l 999-bcn hozol! 
d(i111és ;.ilapjún a k/j:1;011Ii idcgrc11c.f.„·:cr tcriih:h:rc kur
!útozlid\itt. Ezt a1. indokolta. hogy a -rúrs~1súg itt érte cl 

('.i kutattisi uuíds:.crek alka/11u1:.á.wílro:. kors:.críí 
lahoratúri11111ok létesiiltek 
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eddigi lcgkien1elkcdőbb eredn1énycit (ivlydcton, Ca
vinton stb.). 

Az eredeti kutatúsok té111akörébc tartozik a forga
lo1nban lévő, sikeres készitn1ények továbbfejlesztése 
is. Ennek elsődleges célja a hatás korszerü vizsgú!atok
kal végzett 111egerösítése, esetleg az indikúcíós terüle
tek kibővítése. E téren lútvúnyos sikert értünk el a 
l\.1Jydeton esetében. J-\ nútriu1ncsatornúkat blokkoló ha
túsút sikerült is a\útúinasztani és klinikai kísérletekkel 
igazolni. Ez a Celis1nerés a i\1Iydeton „reneszúnszút" és 
a készítn1ény forgaln1únak rellcnclülését erccln1ényezte. 

l\ Cavinton törzskönyvezésének n1cghosszabbítá
súhoz újabb klinikai vizsgúlntokat kérnek. A vizsgúla
tok többirúnyúak: a Cavinton hatúsúnak vizsgúlata ér
dekében eredinényes PET (pozitrone111iszsziós ton1og
rúfiai) kísérleteket végeztek az :vlT:'-\ debreceni intéze
tében. valaniint a S\'éd f(aronlinska Egyetctnen. an1e
lyek a lcgkorszerübb n1ódszerekkel erősítették 111eg. 
hogy a C'avinton hatóanyagúnak. a vinpocetinnek hatú
súra a stroke-ban szenveclö betegek agyi anyagcseréje 
élénkül. 

,-\ C'uriosin hatóanyaga -- a hia!uronsa\· cinksója - a 
szakirodaloinban elöú!!íthatatlan \·együletként szere
pelt . . L\ Richter kutatói ne1ncsak elöúllitottük. hancn1 
ki1nuta1túk. hogy kie1nclkedőcn jól hat a nehezen 
gyógyuló lúbszúrreké!yck hún1osodúsúra. 

/\vállalat ICjlödésében n1indig kien1e\kcdő jelentö
ségü volt a generikus és a prcgcnerikus hatóanyagok és 
készít1nényck fejlesztése. r\ n1agas szintü fejlesztés a 
hiztositéka annak. hogy a lZichtcr-készítn1ények 1ninö
sége a legfejlettebb országok hatósúgi elöírúsninak is 
111cgfclel. 

,;\z 1990-es évek clsö l'clébcn - visszan1enőleges 

hatúllyal - :'vfagy·arorszúg is bevezette a gyógyszerekre 
a tern1ékszabadahni rendszert. tnely !ehetetlenné tette 
szún1os hatékony gyógyszer olcsó hazai gyúrtúsút és 
rorga\0111ba hozatalút. ]eszükítve ezze] a \'Ú]]alat 111üZ
gústerét. Ennek a n1ultinacionú!is gyógy'szergyúrtó cé
gek nyon1úsüra bekö\·ctkezctt. 111a n1úr elhn1narkodott

Fer111entliciás liutatás 
laboratóri11111 ldsérleti ii-;.ern 

nak tekinthető politi
kai döntésnek a gazda
súgi következn1ényci 
n1indcnki oíltal érzé
kelhetően jelentkez
nek a gyógyszcrúrak 
en1e!kcdésébcn. 
.;,\ fejlesztést nehezítő 

fCj\c1nényck arra ösz
tönözték a vúllalatot. 
hogy n1ég erősebben 

konccntrúljon a IC1111-
n1aradó lehetőségek 

kihasznúlúsúra. Több 
hatóanyag (enalapril, 
fomotidin. lisinoprill 
esetében 111cgvalósult a 

1núr korúbbi években bevezetett gyúrtúsi eljárús raciona
lizúlúsa, \'alainint sikeresen n1egoldódott szún1os új ha
tóanyag szabada!o1nképcs clöúllítási cljúrúsának kidol
gozúsa (ondansctron, flukonazol, tcrazosin, finasterid, 
an1lodipin). Ez utóbbi esetekben sikerült 111egvalósítani 
a ne1nzetközi szinten versenyképes, gazdaságos nagy
üzen1i gyúrt[1st is~ lehetövé téve ezzel a n1egfelelő készít
inények (Ednyt, Quarnatel, Lisopress. E1netron, 
Mycosyst, Hyron, Prostcrid, Normoclipin) kifejlesztését 
és forgalon1ba hozatalút sz{unos igényes piacon. 

J.\z originúlis kutatós n1agas kockúzata, valan1int a 
pregencrikus kutatás lehetöségének 1negszünésc !Okoz
za a generikus készítn1ények fejlesztésének jelentősé
gét. Ebben a te\'ékcnységbcn az időtényező a n1eghatá
rozó .. ~\ generikus készít111énnycl ugyanis azon a napon 
kell 1negjelenni a különbözö piacokon, a1nikor ott a 
lennékct \·édö szab~1dalon1 lejúr. Ennek eln1ulasztúsa 
esetén behozhatatlan előnyt szerez a konkurencia. 

:.\z originúlis és a generikus kutatús egyaroint igény·
!i a ké1niai. biológiai. rarn1akológiai, fizikoké1niai. 
gyúrtúsfCjlesztési. valan1int a niinöségbiztosítúsi tevé
kenységek szorus együttn1üködésé1. E szervezetek 
csak 1negf'clelö n1üszcrek segítségével képesek eleget 
tenni az egyre igényesebb követel1nényeknek, /·\ terv
szerű fejlesztés credn1ényeként n1a - a hazai gyógy
szergyúrak között - a Richter kutatúsi 1nüszcrparkja a 
kgi<:jkttcbb. 

.~\ 111orketi11gs::e11i/( . .:tc1 nagy \·últozúsokat credn1é-
11yezett a hatóanyagok f'cj!csztése terén is.;\ hagyon1ú
nyos organoter{!pia Ce\ett eljúrt az idö; csak azok a bio
kén1iai hatóanyagok 111aradtak a ICjlcsztési prograin
ban. a111c\yek tern1e\ését a terúpiús igények és a piaci 
e\örejelzésck alútá1nasztjúk. Ezek közé tartozik a 
heparin. az aprotinin. a B 12 -vit~unin. \·a\an1int az origi
nális ('uriosin hatóanyagúnak gyúrtúsúhoz IC!hasznúlt 
hialuronsn\'. 

:\ piacgazdaság körülinényci között a vúllalat gya
korlatilag n1egszüntctte a növényké111iai tcnnékck 
gyúrtúsút. és csak azoknak a növényi alapú, f'é!szinteti·· 
kus tcnnékeknek a tennelését tartotta fenn. an1elyek
nek tovúbbf'ejlcsztését a tcnipiús igények és a kedvező 
piaci kilútúsok indokolták: közéjük tartozik a vinkrisz
tin~ a vinblasztin Cs a bron1ocriptin. 

,;,\ hagyon1únyos hatóanyagok sorúból kie1nelkcdik 
a sztcroid-tcnnékcsalúd, an1clynck fejlesztése sorún az 
utolsó é\·tizedben is jelentős crcdn1énycket sikerült el
érni .. ~\z ! 990-es évek közepére n1cgoldódott a szteroi
dok egyik kulcsintcrn1edie1jének, az andros::ícnc/io11-
11ak (:.\D) gazd<1súgos előúllítúsa. Ezzel szükségtelenné 
\'Ú\t e tüntos intennedicr költséges in1portja. és lehetö
\'é vúlt a spirono!acton, a hidrocortison, a prednisolon 
Cs több n1ús szteroidszúrn1azék szitoszterinböl való 
gazdasúgos tennclése. 

...-\z ! 990-es években a kutatók szá111os olyan új 
szteroidszúnnazék gyúrtúsi eljúrúsút dolgoztúk ki, an1c
lyek z{j s:rcroid tcrnuJkck forgalon1ba hozatalút ered· 
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1nényeztCk. Ezek között né
húny tennék hatóanyag-Cor-
111ában való exportértékesíté
sérc hosszú lejáratú szerzö
dóst kötött a villlalat többje
ientős an1erikai céggel, 111ás 
hatóanyagok pedig új indiká
ciójú készít1nények fejleszté
sét tették lehetővé. 

A Richter n1a a világ azon 
vú!lalatai közé tartozik~ a111c
lyek képese!{ bánnilyen 
szteroidszúnnazékot nagy
üzen1i n1érctben gazdaságo
san elöúllítani. a legigénye
sebb követel!nénycknek n1cg
fclelö n1inőségben. 

r\ piacgazdaságba való be
kapcsolódás következtében 
;\·lagyarorszúgon az ipa1jog
védclnii gyakorlat több vonat-
koz;:ísban is alapvetően n1eg-
\·últozott. ,,:.\z ! 990-es évek elején drasztikusan \'issza
csctt a hazai szabadalini bejelentések szú111a . .-\ Richter 
szabadaltni bejelentéseinek szún1a is csé\kkent: egy
részt a Cenntartúsi költségek cn1elkedCsc. 1núsrészt a 
pro!iltisztitús kö\'etkeztében érdektelenné \·ú!t úgaza
tok ( ú! latgyógyúszat. növény\·édüszcr-gyúrtüs. kozn1e-
1 ikun1ok. 111üvelctfejlcsztés) kiesése 111iatt. 

,;-\lapvetö iparjogvédelnii szcn1lélctvú!tást jc!ent. 
hogy a korábbi eljúrús-szabadnln1i gyakorlatot !\"la~ 
gyarországon 1994-bcn a tennék.-;z~1hada!n1i rendszer 
\·últLHta fel. Ez szükségessé tette a \·úl!a!~1t kutnt~isi-l'c.i
lcsztCsi stratégiójúnak úta!akitúsút. és az új helyzetnek 
incgfelelö ipa1jogvédcln1i elvek ér\·ényesítését. 

.~\ Richter Rt. a piacgazdasúg k\irlilinényci klizlitt is 
\'Úi!ozatlanu\ folytatja szigorúan etiku.-; alapokra épü!li 
iparjogvédchni politik<:ijút. 

E kicn1clkedö szabadaln1i te\·ékenység c!isinerése
ként ! 996-ban. a lvlagyar Szabadahni [·livatal centcnú
riu1na alkaln1ából. a I-Iivatal ajún\ú.-;ára -"· \lag:'arorszó
gon cli.iször- a WIPO (az ENSZ Szellemi Tulajdon Vi
!úgszer\·czetc) a Richter Gcd12on Ri-t -- nlint a lcgakti
vabb hazai bejclentöt - aranyércn1111el tüntette ki. 

GY r\RFE.ILESZTI'S 

Teriiletjej/es-;.tés, berulrá-:.ás 

199 [ -ben a Richter Rt. a hazai gyógyszeripari ter-
111elésböl 25-30r~;;J-kal részesedett és J(elet-Közép-Eu
rl1p~1 eg:yik \cgjclcntösebb vúllala1a \'Olt. Dina111ikus 
fej lödCsCt a szovjet/orosz piaci \'úl:-:úgok akasztottúk 
1ncg .. '\kibontakozást az 1993. é\·i 111cgújulósi prog
ran1 hozta 1ncg .. •\z 1991-1993 küzöui idöszakban n 

lujekciágyártás 

\·úllalat bcruhúzúsi lehetöségei a szovjet piac összeorn
lúsa. vala1nint a nyo111asztó hitelterhek 111iall rendkívül 
bcszükültck. Ebben az időben több vúllalat!Cjlesztési 
tcr\· kCszült. dc ezek csak vúgyúl111ok 111aradtak. Ennek 
ellenCre néhúny. rnüszaki szen1pontból értékes. koráb
ban indítol! beruhúzús sikeresen Ccjcződött be . 

. ~\z il~jckchígyártús 1991-ben települt az RGK II. 
üzen1bc. és czzC"\ gyökeresen n1cg\·áltozott az injekció
gyúrtós tcchnológiúja. EgysCges stcrilüzein jött létre. 
:\z injekciót. infúziót Cs !iofilizú!t t12nnéket gyúrtó 
koinpakt gépcsoportok n1üvclcti e!júrúsait teljesen au
\l1n1atizúltúk. a1ni nagyinCrtékben cgyszcrüsitctte és 
1crn1elékcnycbbé tette a gyúrtúsi folynn1atot. 

EbbC"n az idübcn bc!t.-jezödött két nagy jelentöségü. 
111ég a tcr\'gazdúlkodús idöszakúban elindult bcruh{1-
1.ús: l 992-bcn helyezték üzen1bc a Bioké1nia II. új 
sterilCenncntációs üzen1részlegét. valatnint a Biotech
nológiai !Zutatóküzpont kísérleti üze1nét. 

.L\ Richter Rt. 199..+ júniusúban tíz évre 111egkapta n túr
sasúgi adókedvez111ényt. ,.\z ndókedvez1nény cg)1ik tCltétc
lc 20 n1illiárd Ft beruhúzús rnegvalósit;:ísa volt öt év nla!t. 

1994-töl a fejlesztési progran1 egyik n1eghatúrozó 
célkitüzése lett a vúllalat n1üszaki úllagúnak korszerü
sitése, a111elynck egyik t'cltétcle a budapesti gyúr túl
zsúfoltsúgúnak enyhítése volt. 

lvlig a budapesti fejlesztési lehetöségeknek hntúrt 
szabott a köbúnyni gyúr közel 60(~··(1-os beCpitcttsége; a 
dorogi liüktclep 90(>-;i-os bcépítetlenségc ezt elk:nsú
lyozta. Ennek alapjún döntöttek arról, hogy f(Öbúnyún 
a készgyógyszcrek. Dorogon pedig a hatóanyag tcrn1c
lését konccntní!júk. 

,;\ ha1öo11yag-_(1..-:;1cs:::ll;.~. több évtizedes hi{1nyót pó
tolta a Dorogon létesitett korszerü szintetikus Célüzcn1. 
an1ely ! 999-bcn készült el. 
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1nénycként az egykori. elavult 
I)orogi Szénl'cldolgozó \!ú\la

latból a rt!gió lcgkorszcrübb 
gyó gyszcrha tóa nyag-tcr111e ! ö 
gyúrcgységc jött létre. 
;\Richter Rt. gyúrfejlcsztési te
vékenységének talún legjelen
tősebb 1nodernizúciós teljesit
rnénye az EUSA-1;rogra111 fej
lesztési és tcnnelési alapjút ké
pező, ún, RGK IV bcruhúzús, 
.i-\ bcruhúzás 2000-rc rcnlizúló
dott és 21 rnilliúrd Ft-ba került 
1'-\ teljes progran1 húron1 fü 
részből úlL 

A dorogi s::iutl.'Eikus fu11úa11yaggyártú ii::e111: /údrogé11e::ií auto/dáw1k (/996) 

l: . .'ls/i ch·111c n tabletta-. kcnöcs
ts krén1gyártó üzc1nck rekonst
rukciója volt az RGK korúbbi 
0pülctcibcn. ;.\z ennek kereté
ben 111cgvalósult szün1os tech-

.-\ d(lrugi 1if s:1L-ruidcsur11ok c!:-:li épité:-;i üten1c egy 
kL1r:-;zcrü gyúrtúsor te!epité:-;é\·cl zúru!t. .~\ dorogi gyúr-
1ús 111üszaki szÍn\"onala az l 993-tól \·égbeinent átalaku
[;'1snak. a rncgtisztítutt Cs újraszabott prufilnak küszün
hctl>cn ne1nzctk1:.lzi SZÍ!l\"OJ1alra rcj\i'.idü!t. K.orszcrü. au
tornatiz~l!t ten11eli.iC!zcn1ck !C11.~sül!ck. pCldnértékü kör-
11yczct\"édelini ri..·jJcsztés YalllSUlt n1eg. ).lindczck ered-

A:: RGK Ji·: beruluí::ás ered11té11ye 

nológiai korszcrüsítés közül ki
i.:n1c!kcdik a „ncn1 hon11ll!1 turtalinú„ tablcttúzóüzcn1 
Ff),"\-konfünn kia!akitúsa. Egyidcjülcg új ga!enusi 
üzeni létesül!. 

.'"-\ progra111 11hisudik rL;s:c a hon11ontartaln1ú tnblct
tút gyónó üzeni. é\"i 1.5-2 n1illiúrd tabletta kapacitús
sal. Ezzel a gyúr teljes tablcttagyúrtó kapacitúsa évi 
5-6 111illiúrd darabia c1nelkcdett. Ez az üzeni a 1naga 
nc111ében jelenleg EuH"1pa legkorszerübb létesít111ényc. 
c1ho! a 1cr111clés 1cljcsc11 zúrt rendszerben. szú111itógépc:-. 
\·czérléssel 111üküdl.i nagy tcljcsiunényíi, auton1atizrílt 
gépsurokon türt..'.nik. szkan1nderben dolgozó szen1él_y
zc1 irúnyítrís~i\·a!. 

.;\ progran1 /1ar1111.1dik r1_;s:e az 1999-ben útadott. a 
gyógyszerkészí t111é11yck forn1ulú lúsúnak f'cjlcsztCsérc 
szolgúló kutatl1laboratóriun1 és Célüzen1. an1clynek 
1neghatórozl1 szerepe 
\"<111 a készgyógyszcr
espun fejlesztésében. 
Ez a nu1gas szinten 
n1üszerczett létesi1-
111ény egyrészt bizto
silja az új. korszerli 
gyó gyszcr- tec l111L11 ú
g ia i eljúrúsok haté
kony kutal:ísúnak rel
tételeit. rnú.srészt 111eg
:;yursitja az új ké:-;zit-
111ényck rorgalllnlba 
hozata!út. 111iutún 111úr 
a !'i:jlcsztés konii ff1zi
s~·1ban lehctövC teszi 
azok véglcgc.s ( C!ze-
111 i-kon !'orn1) 1ninlisé
gü és !'orn1újú el(iúl!i
túsút n klinikai \"izs-

S:.kafiuulerben dolgo:.á 
technikus a gyágys::er

ll.'chno/ógiai kúérleti ii:.e111bL·11 
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gálatokhoz, vala1nint a törzskönyvcz0:.;hcz szükséges 
n1ennyiségbcn. 

i\ Túrsasúg fontosnak lartja, hogy 11e1n:etkö:::i háh)
:::atá11ak lervszerü li:jlcsztésél külföldi tcnnelőkapacitá
sokkal is alátün1assza. Ennek érdekében az l 990-cs 
évek 111ásodik ti:lébcn elindult a külf'öldi tcnnelő leány
vóllalatok létesítése, és a Richter egyre nagyobb beru
hüzási összegeket fordított e vúllalatok fejlesztésére. 

Ezek közül új akvizíciók a Moszkvútól 1 OOO km-re 
fekvő Tkacsba11 (Jego1~jevszkben) üze1nelö RG
Fannograd és a 1na1-rJ.\'t'ásárhe~i·i Anncclicn kizürólagos 
Richter-tulaj<lonú !t:únyvúllalatok, a111elyek a helyi ter-
111elés fokozása révén növelik a Tórsnsúg lürgalnuit. 

.A. Fannograd vegyesvúllalatként jött létre 1996-
ban .. A.z alaptőke en1elésci nyo111ún a Richter Rt. 1999 
111üreiusóban lett ! 00(~·()-os tulajdonos.;-\ Farn1ogracl cz
zci az orosz piacba vetett bizalo111 és a tartós berendez
kedés jelképe lett. 

.'"\ ron1úniai Annedica S.:\. gyúgyszergyúr 1998. 
1nújusi 111cgvúsúrlúsakor a Richter HJ. tulajdoni része 
)(),l)8(~-o-Ot te!t ki. dc a -fúrsasúg \ 999-re J ÜÜc;/;1-0S r0-
szcscdést szerzett. .'"\ 111arosvósúrhelyi gy·úrtóhcl:y 111a 

inúr ncn1zetközi Gi\-IP-n1inösítésü. 
.-\ Richter Rt. Ukrnjnúban nagykercskcdcln1i c0gct 

\'Úsárolt. an1elynck kcret0bcn az orosz.orszúg.ihoz ha
sonló tennelöüzen1et kí \'Ú!l létesíteni. 

,-\ Richternél korszerü infonnat!kai eszközök tú1110-
gatj{1k a vúl!a!at n1üküdését. l\.fa több n1int 3000~ hú\ll
zatba klitl\tt gép teszi lchetÖ\'é az infonnúciúhozjutúst. 

1993-ban - \lagyarorszúgon az e!sök között - a 111a 

1núr \'ilúgszertc piac\·czctö S:\P IZ/3 infon11úciós rend
szer került kivóh1sztúsra .. A. S/\.P-rcnd:1zt:r bevezetése 
! lJ9-.J. januúrjúban kczdödül! és a 111ai napig is tart. 

,~\ bcszcrzéstöl az értékesítésig teijedö értCklúnc 
111inden elcn1e leképezhctö n S.-\P-ban: az üzleti Colya-
1natok zúrtak. a fo!ya111at c!c1nei n:'un1on követhetőek, 
a rendszer a rolyan1at egy'e.S lép0scirLil 111inden lénye
ges inf(lrJllúciót n1egöriz. 

Logis;.tika 

.-\ logisztikai szcr\'czctek létrchoz~isút az tette szük
'..;égcssé. hogy a hag.yon1únyos funkcionális sztTvczc
tekben az anyagfülyan1atok ter\'czésének, szervezésé
nek Cs irúnyítúsúnak széttagoltsúga nc1n teszi lehctÖ\'é 
az optin1ú!is n1üködést. :\z eges szervezeti egységek 
cs~ik a !'o!~y:unatok egy-egy r0szlct0t is1nerik. 

r\i anyagfo!yan1atok ter\'czésének. irúnyitúsúnak és 
szer\·czésének eg)'Ctlen logisztikai szcr\'ezctbc \'aló in
tcgrúlúsa elősegíti. hogy a problén1~ik szún1a és súlyos
súga csükk1211jcn. Ennek az útalakulúsnak a keretében 

_iütl J0tn.: a korúbbi lt.'rlllelési röosztúJybó\ és a 
rnktúrgazdú!kodósi osztúlyból a lugisztikai röosztúly. 

;.\ logisztikai szcr\·czcttcl szcn1ben követcln1ény. 
hogy az alúbbi, egyn1úsnak ncn1ritkán cllent1noncló 
szc111pontoknak n1cg!Cleljc11: 

- A tcnnelés gyorsan. rugahnnsan alkaltnazkodjék 
a vevök \·últozö piaci igényeihez, akkor is, ha a piacok 
jclentös része nehezen prognosztizúlható, tennék.cink 
útt'utúsi ideje pedig ncn1 ritkún 6-9 hóna1\ esetenként 
ennél is több. 

- \'cvöink szú111a sokszorosóra nö\'ekedett, rúadú
sul lényegesen gyakrabban kell kiszolgúlni ökct. ezért 
a piac biztonsúgos el\átúsúhoz szükséges készúrut Túr
sasúgunknak kell k0szleteznic. 

- K.észleteinkt.'t ininél alacsunyabb szinten ke!l \~ir
tani pénzügyi sze1111x1111ok, a gyakori tllrzskünyvi. 111in<.í
s0gbiztosi1úsi \'Ú!tozúsuk \·agy épp a lcjúrati idö 111iatt. 

- ."'\z é\Tl'i! é\Te .szigll!'udú n1i11öségbiztosítúsi e!vú
rúsoknak ~l tern1e!é.s 0s énékc.·iÍt0s teljes rolyan1ata .so
r;'1n eleget kel! ll..'nni. 

- :\ ter11112!tiüzen1ek11ek a versenyképesség biztosí
tú.sa 0rdekéht.·n zaj !(·1 !{ily<1n1atos. intcnzh· hcruhúzúsi 
tc\·ékenység n1c!lett kell el!~·itniuk J'clada1ukat. 

- :\ teljes !{1lyan1at n1entén tl)J·ekcdni kell ;1 költsé
gek niini1nalizú!{1súra. 

:e\ 1-úrsasúg 1crn1ékeinck .sz{una jelentősen nü\·ekc
dett: egyré:-;zt az új tern1ékek be\·ezctésc. 111úsrészt az 
egyre tübb orszúg szain~·ira sajút nyelvén kCszülö ter
in0kek niiatt. Jclcnlc,'..'. /:!50 jl:lc kJs:tcrnu::kct gy(ír
runk. L-:ckhc::J~·!ht1s:1hílu11k 11lin!cgy /{)()() 1·cgyi u11yu
got. 500 i111l·rn1cdicrt. 1 (J() Sl[iút clc'iállitású hatóonyo
g(!f, 300 k1'i::hii/s('i rcr11n;kl'l t;s 11ii11rcgr ]-100 kis::c
rL·I ( 'iu 11. \ 'é1,<;_; 111. 

.-\z clinúl l:\'ckhen c!Cn eredinényekhez a \'úlla!atnú! 
kiépült kurszt.·rlí i1l1{1nna1ikai rendszer (S.;_\Pl is hozzú
júru!t. 1'.l:sz!cteink fc1rgó::i sebt.•ss0ge a ron1ló feltételek 
e!!enl:rc 1 'Jl),2-hliz l<l:pt.._.,t k0tszeres0re nti\·ekedett. 

Létrt.:ili!t <t "rennt.·!ési (·s L(1gisztikai Igazgatósúg. En
nek keretében i11tegr:'tllidott N.u1./(i .·/11dnis \'t.•zérigazgatli
helyettes \·eze1ése ;dalt ;1 v{il!a!at tcljt.'S tt.'nnclési te\·0-
kenysl:ge. :11nely sz;.111litl'1gépes irúnyítúsú !ugisztikai 
rendszerben. klirszerli nt.·inzt.·tkiizi szí11\·(111all1n 111üködik. 

:lf i11á\ég iig)' 

2\-lagyanirszúgun a 1-lelyes Gyógyszergyúrtúsi Clya
korlat (G0.·!P) elöírú.sai 1976 óta kütelezö ér\·ényüek. 
En1el\e1t az új. kísérleti an::'agok gyúgyszcrbiztonsúgi 
\'Ízsgúlatait \'égz(l labnratóriu1nok szú1núra 1993-tól 
kötelez(\ a flclyes Lahorat\'1riu1ni (iyakorlat ((iLP) el
\'t:inek a!kalinazúsa. a gyúgyintézctekben \·égzctl hu-
111ún gyúgyszcr\·izsgú!atllkra pedig a Helyes K.linikai 
Gyakorlat (CiC'P) 199-+-ttil küteleztí .. ~\z irúnych·ek be
tartúsút az Orszúgos Gyógyszcrészt.'li Intézet !'clügycli. 

,;_\ Túrsasúg ininós0gbizto.sítúsi rendszere a Cil\·f P. a 
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GLP és a GCP irúnyclveirc Cpül. lvlcgCclelö 111üködését 
igazoljúk a sikeres hazai, a111erikni és európai hatósúgi 
inspekciók. valan1int vevői auditok is. 

A Richter Rt. 1992-bcn létrehozta a Minőségirúnyi
túsi Igazgatósúgot, an1cly 111a 111úr összefogja a kutatús
fejlesztés, a gyógyszerbiztonsúgi vizsgálatok, a ldini
kai gyógyszervizsgálatok és a teljes gyógyszergyártúsi 
tevékenység 111inöségbiztosítási és n1inöségellenörzési 
feladatait. 

\iezérigazgatói jóváhagyással elkészült a ivlinöség
politikai Nyilatkozat és a lvlinöségügyi Kézikönyv. 
i\'linclkettö a Túrsaság vala111ennyi dolgozójára vonat
kozó f'eladatokat tartaln1azza. Ez biztosítja nzt. hogy a 
Richter Ilt. 111inöst!gügy·i kérdésekben eleget tud tenni 
a hatósúgi clöírúsoknak. \'alan1int a \'C\'Ök és a tulajdo
nosok c\\·úr;:ísainak. 

Ez azt jclenti. hogy· az összes n1unkaColya111at 111in
den egyes lépését jó\'áhagyott utasitósok szerint, doku-
111entúltan kell \·Cgczni. Így a tcrn1ék gyúrtósúnak. vizs
gúlatónak. túrolúsúnak és szóllítósúnak körü\1nényei a 
késöbbiekbcn is biztonsóggal visszakereshetők. 

N~1gy vúltozúst jelentett a 1ninöségbiztositósi 111un
kúban a validólúsi (hitelesítési, bizonyít<'1si) feladatok 
1111.":gjclcnésc .. ;\z első il;r"cn előírást az analitikai 111ócl
szcrckrc. a nyolcvanas é\·ek végén az USP (United 
Statcs Phannacopocia - an1erikai gyógyszcrköny\·) tar
ta!n1azta . 

. '\ helyes gyógyszergyártúsi gyakorlat bevezetésé
nek kezdetén ( 1970-cs é\·ek) csak a késztcnnékek 
gyúrtúsút zúrta !e az ún. „!Clszabaditús''. 1993-tól a fC\
szabadított tennt?kck kört?t kiterjesztellük a hatóanya
gokra éppúgy. n1int a \'Úsúrolt \·egyi és cson1agolóan.ya
gokra. ?'d~ír a kutatús-l'cjlesztési szakaszban is f'c\szaba
du!nak azok a tételek. a1nc!3'ekbő! a GLP-irónyelYck 
szerint gyógyszerbiztonsúgi \'agy GC'P-szabúlyok sze
rinti klinikai \·iz;.;gúlatokat \·égeznck. Ezzel egységes 
111inlisCgbiztosítúsi szen1léletct alakított ki a H.ichter Rt. 

Bi-:.tonsdgteclznika és kör11ye;,etrédeleu1 

,~\ gyógyszeripari technológiákat az utóbbi tíz Cv
hcn a szigorodó jogszabú!yi vúltozúsok és a púrhuza
n1osan zajló 111üszaki fejlődés jcllc1nzi. r\ jogszabúlyok 
Yúltozósút elsősorban i\·Iagyarorszúg európai uniós 
csatlakozása teszi szükségessé. r\z 1990-es évtized 
n1úsoclik !'clétöl sorra jelennek 1neg az ún. „hannoni
zúlt'' jogszabályok Cs szabványok, a111elyekrc - a szi
gorodó hatúrCrtékck és a korlótozó előírások 1nellett -
jclleinzö a rcndszcrclvü 111egközclítés, valanlint a koc
kózati11cnedzs1ncnt eszköztúrón~1k és szen1pontjainak 
Cr\·Cnyesí tése. 

1\ l'ársasúg a biz1onsúgtcchnika (tüzvédelen1, gép
hizton.súg. n1unka\·éde\cn1. rogla lkozús-egészségligy) 
é:-1 a környczct\·édelen1 területén cgyarúnt !Clzúrkózott 
az új kö\\.::tc\n1ényrcndszcrhez és biztosította az egyre 
szigorúbb clöirúsok teljesítésének íCltételcit. 

Fenneutác:iás 111unlu~f'oú•a11u1tok doku111entáciája 

;.\ tüzvédeln1i feladatokat a 111intcgy 40 fős létesit-
111ényi tüzoltósúg lútjn el. 

.~\ 111unka\'édelcn1. a foglalkozús-egészségügy és a 
gépbiztonsúg terén lényeges fejlődCst eredn1Cnyezett a 
\'cszélyazonositús és a kockázatclen1zés e\\'cinek beve
zetése .. ~\z erre épülö kockúzatn1enedzsn1ent új elv
rendszer! jelent. 

.~\ \·eszélyforrúsok felderítésében fontos szercpctjút
szik az 1990-ben létrehozott korszeríí biztonságtechni
kai labor. -fórsnsúgunk céltudatosan törekszik tevékeny
sége környczctszcnnyczö hatúsainak kiküszöbölésére. 

l 999-bcn 111cgkczdődött az a progran1, n1ely a 
gyógyszeriparra jcllc111zö. több ezer ún. légzővczeték 
egyesítését szolgúlja, így lehctö\·é \'úlik 1ninden sza
badba jutó gúzún.1111 központi úrtnln1atlanítúsa. ,A. rend
szer ezzel cg>'idejüleg biztosítja a GlvIP-clvek bctartú
sút. a kcrcsztszennyczlidés elkerülését és a robbanúsve
szély ki\·édését is. 

Dorogon a \ 7ízgazdúlkodúsi l'udon1únyos !(utatóin
tézct tcr\'ei a!apjún korszerü szcnnyviztisztitó létesült. 
an1cly savse1nlegesítő\·c!. nagy te!jesítn1ényü. kétlép
csös biológiai tisztít(1\'a! és iszapaktivúlóval is í'cl van 
szerelve. 

199..+-től a 13
12

-vita111in-gyúrtús sorún ke\etkczö, fcr-
111entúciós \'éggúz okozta levegőszennyezés incgszün
tctését kt)rszcrli katalitikus oxidúló eljúrús és bioszürö 
alkal111azúsú\·al oldották 111cg. 

.~\ ·rúrsasúg eddigi ercd1nényeirc tú111aszkodva épí
tette ki az IS0-1400 l szabvúnyon alapuló I(örnyczct
központú lrúnyitúsi !Zcndszcrt (J([R). 1ncly 2000-töl 
n1úr hatékonyan 111üködik. 

l'úrsasúgunk - stratégiújúval szoros összhangban -
útfogó környezetvédelini politikút fogaln1azott n1cg. 
\

7ú]lalja. hngy a cég szúz éves hagyon1ónyait, gyógy
szcrgyúrtúsi tapasztalatait és széles körü tern1észettu
don1únyos is111erctcit l)t\·üzi a korszcrü klirnyezet\'é
deln1i kl\\'Ctc!n1ényckke!. 

,~\ Túr.sasúg 111inden 1nunkatúrsútól és külső 111unka
\'Úl\alójútt'.ll el\·ú1ja és n1egkl\vctc!i n környczct\'édcln1i 
cll)irúsok bctartó;;út és ~1 kürny'czettudatos inagatartúst 
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..1 dorogi s:e11n)TÍ-;.tis:,titó egyik iilepítá.111edc11céje ( 199 7) 

\lindczt rcndszcn.~s oktat~íssal. n1cg!Clclö tújékoztatús
saL biztons;ígos. egészséges n1unkakörüln1ények bizto
;;ít;'1s~·1\·a! kí\·{u1ja elérni. 

Richtere;; dulguz{inak lenni az e!inúlt l 00 évben 1nind
Yégig rangot jelentett. Ez a tud~!l <1 gazdasúgi \'Úls~ígokkal 
terhes idi.í..-zakukban sc111 \·últoz(itt 111cg. Nc111 \'Últozott 
n1cg. inert a T;'irsas~íg kezdcttlí! fogva a tern1clés tényezói 
kfi/ül a legf(Jntnsahhnak a dlllgo?.ll enü-:iert 1ekint1...'ttc. 

:\ Túrsasúg !tlgl~dkllZ\atuttainak létszún1a és üsszc-
1é1c!c egyarúnt lényeges \'Últozúson n1cnt út nz utolsó 
é\·tizi..:-dben. „\z \ lJC)O. é\·i <<::2s fös létsz~'t111 2--3 é\· alatt 

kl\ze! 3() 0 o-ka! csükJ\i...'Jll. {)~lf'Ugun \'U\t a Jcgnagyubb 
!é1szú111cs(ikkcnés: az ! 990. é\·i 1 (i(15 !'tíri_il 2000-re -
..+(1 1 ~ 11-ka! -· 903 rl'irc CSL'll \·issza. 

„\ kilenc\·cnc.-; é\\.+:bl.'11 jclentl'lsen gyarapDdutt -·el
sl.is(\rban 111;1gasan k\·alifikúlt n1unkatúrsakkal - a n1ar

kctinghú!l1f'.al. a kereskedclrni szer\·ezet. ~1 kü!Cöldi \'('
gyes\·,·i11;i!at1.ik L's az inror111atika !étszú111a. \·'la n1úr 500-
nól t(ibben le,·ékcnyki..:-dnek a kü! !{\]di piaci szcr\'eZct
bi...'11. „\ kuu!ll1i léisz<°1111 a hu111;'u1 gyl\\]yszergyúrtúshu!. 
ncn1 k~1pcsti!\.1(k1 pru!llok fclszú1110][1sa nliatt - 750 fö
ri.i! (150-re c.-:(ikJ:i...·nt. dc n1ég így is :1 teljes a!k~il111azotti 
létsz~í111 1-f 0 o~:Íl teszi ki.,-\ 111agasan k\·a\ilikólt kutatúi 
g:'irda -ion u-~1 i..:-gycti...'inet \'égzett. ezek közel cgyhanna
d;.1nak hibh diplt1111a is bizony·ítja a felkészültséget. 

;\ kereseti ar1'111y\1k, a bérezési rorn1úk, az closztúsi 
s;:<ili<'dy\lL ] l)lJll u1ú11 l:rlitcljcscn 111cgvúltoztak. 1\ bér

rc1H.bzcr a!apj~1 a 11:-.; !izctés és az ezen felüli n1ozgó 
bér. ainclyhcz 1nég 1cljesít111én;.' szerinti jutalon1 júrul. 

:\z ig:1zg;núsúg últal 1997-bcn alapitott F.ichter Cie
dcon-díj és Richter Cii..:-deon ;.\lktltúi díj szintén a ki
e111clkedt1 ti...'ljesít111ényt nyújtók c\isn1crésérc szolgúl. 

.'\ Richter Rt. n1indig kic1ne!ten fontosnak tckintct
li...' ~1 rnunk~ttórsak i::n1crctanyagúnak úi!andó bőYitését, 
elért ktiriiltcki11tlíc11 gPndoskudik n dulgozók képzésé
n:·d é..- \ll\'Úbhképi1..;sér1"d. 

..!;: oktatás ttÍ1110:,:t11dsá11ak e/is111erésc a Kár11uí11 Tódor-díj 

(2000) 
---------------------------" 

:\z in1ézn1énycs 111cncdzserképzés keretében nagy
s1:ú111ú \'ezctli. illct\'C Yczctöjclölt szerezhetett n1ene
dzsi..:-ri isn1cretcket. 

:\ ·rúr~asúg !t1lyan1atosnn tún1ogatja a 1nunkntúrsai
n~1k tudo1núnyos n1unkússágút. clösegíti rt!szvétclüket 
be!- és külföldi 1udo111úny1os konferenciákon. 

.\ szak1nunkúsképzés korszcrüsítésc énJckében Bu
dapesten inúr korúbban~ Dorogon pedig 1992-ben ké
szült cl a tanlizcn1n1é fejlesztett tanlaburatóriu111. 

t\ Richter 2000-bcn ti.ibb 111i11t 10 alapítványt - né-
111clyike1 nlapítú tagként - tún1ogat évente, akúr több 
111iilió Jt1rint(l:-; (isszcgekkcl is. Ezek az alapítvúnyok az 
(ir\·us-. gyligyszcré~z-. \·cgyész-. \'Cgyész111érnükkép
zé:-;1 és a k(\zépf(lkú ok1a1{1st segítik. 

,.\ Richter jllléti tc\'ékenysége hagyc11núnyosan igen 
;;zélcs kürü .. '\ Yúlla!at - az utulsó é\·tized sorún is ·-
ked\'e1:111ényes épitési kölcslinük folyósitúsú\·a! tl\hb 
lakótelepen juttatta dolgozóit lakúshoz. 

.'\ Richter últal bizh1sított sportulúsi. üdülési és 
eg)'éb kcd\'cz1né11ycs lehetöségck szintén nagy vonz
crüt jelentenek. 

/\ vúlla!at jóléti intézkedései között kicn1clked{j je
!entöségü \·o!t- a Richter Gedeon lZL Önkéntes Nyugdíj
pénzt~írúnak 1ncgalapi1úsa 199..+-bcn .. A Nyugdijpénz
túrnak 2000~bcn rnúr 5711 tagja \·olt. I(özülük n1intcgy 
négyezren részesültek vú!lalati hc1zzújúrulúsban. 

.'-\ H.ichter sukak szún1úra olyan~ n1it egy nagy esa
lúd. \''annak csalódok. a111clyck több generációja 
richteresnek Yal!olta és \'allja 111agút. Ezekben az en1bc
rckben ÍgL'!l CrÜSCll eJ a VÚl!a\at irÚll(Í e]kötelezettség. 

K. Z a t ;i i: ()ne /uuulrcd years i11 sc1Ti11g flca/th. Thc 
actil'ity (~{Richter (icdco11 Co. ]>art fi''. 
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