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szAz ÉV AZ EGÉSZSÉG SZOLGALATABAN V. RÉSZ 
A Richter Gedeon Rt. tevékenysége a 2001. évi centenárium tükrében 

D1: Zalai Károlv'' 

KERESKEDELEM 

A tervgazdúlkodúsról a piacgazdasúgra való útúllús 
orszúgos viszonylatban is a korlútlan üzleti !ehetöségck 
kibontakozásúnak retnényében indult. ,'..\z 1990-cs évek 
elején a Richter úgy ítélte 111cg. hogy a piacgazdasóg 
kedvezö lehetöségekct nyújt kereskcdcln1i tevékenysé

ge sz{unúra. ettől ren1élte piacainak látvúnyos bővülé
sét és úrbevételének dina111ikus növekedését. Ezt az op
ti1nista prognózist alótún1asztotta a vúllalat évtizedek 
alatt elért sikeres térhódítúsa a hagyon1únyos piacokon, 
az orvosi propaganda újraszervezésének. a ne111zetközi 
knpcsolatok és az export önúlló irúnyitúsúnak új lehe
tősége. rv'lindez azonban alapvetö szen1léletvúltúst igé
nyelt. Múr 1990-ben megkezdődött a Ccjlcsztés feltétel
rendszerének tcrvszcrü kiépítése.,!\. nehézségek ellené
re az 1990-es években a vúlla\atnúl a kereskedeln1i te
vékenység terén történt a leglátványosabb vúltozús. itt 
\·alósult n1eg a legátfogóbb fejlődés. a kercskedclc111 
sikere 1neghatórozó szerepet jótszott a \'Úllalat crcd1né
n:yeinek kedvező a!akulásóban . 

. ~\z 1990-es évek szerteágazó kercskcdcln1i tevé
kenységét változatos tényczök határozták 111eg, ezért 
célszerü az átalakulúst a különböző piacokon külön
külön óttekinteni. 

!Je!j(j/di gyógys-;.ere//útás· 

;\ rcndszcrvúltús utún .szabaddá vált a külföldi 
gyógyszerek behozatala, így a betegek azokhoz a 
gyógyszerekhez is hozzájutottak, a111elyekct a hazai 
gy·ógyszeripar ne111 gyórtott. Sajnos ugyanakkor a kor
n1únyzat hozzájárult a gyógyszerin1port Jl::ltétel nélküli 
liberalizúlúsúhoz is. Ncn1 alkaln1aztúk azokat a honi 
ipart védö rendelkezéseket, nn1e\yck akkor sz{unos -
lvlagyarországnól lényegesen gazdagabb - nyugat-euró
pai orszúgban (Franciaorszóg~ Olaszország, Spanyolor
szúg stb.) érvényben voltak. Ilyen lehetett volna példú
ul a l\!lagyarorszúgon is gyártott hatóanyagokat tartal-
111azú gyógyszerkészítn1ények i111portjúnak tilal111a, az 

· :\z l\sszeál!ít:'is „:\ Richter Gedeon Rt. 100 éves története„ cimü 
eenten;iriumi kiadYúny felhasznúlús~iyu] kCszült. 
Írta: cÍI: Cso11ros Jolún, d1: Fckeh' G_l'ii1gy. J:1•rát.1· Tihor, dr. Lii1\' 
1\lih'/ús. Pilfich Lcy·os, d1: Takúcs lstnin. 
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országban gyúrtott gyógyszerekkel egye11értékü (bioek
vivalens) készítn1ények kizúrúsa az úrtóinogatúsbó! stb. 

I-Iazai iparvédclcn1 hiónyúban a n1agyar gyógyszer
ipar hútrúnyos helyzetbe került, 111ert a nyugati vúllnla
tok - kihasznúh«:t a \iberalizúlt in1port nyújtotta lehető
séget erőszakos (esetenként ctikútlan) pro1nóciós 111ód
szerekkel indultak versenybe a 111agyar gyógyszerpiac 
n1eghódítúsúért. En11ck crcdn1ényeként piaci részese
désük 111értéke 10 év nlntt 2(Y~i(i-ról 65('./{i fölé e111elke
dett. Ezzel szcn1ben \·0Jun1cnbcn n1ég 111a is a hazai 
gyógyszergyártó.s biztosítja a hazai !Orga\0111 közel hú
ron1ncgyed részét. anli nbbúl adódik. hogy egy· doboz 
in1portkészítn1én.Y [1tlagúra közel négyszerese a I'vla
gyarorszúgon gyártott készítn1ények útlagúrúnak, jólle
het az clöüllítúsi költségek nagyjúból azonosak. 

F\ tíz év alatt kialakult hútrúnyos helyzet kövctkcz
n1énycként a túrsadalon1biztositús gyógyszcrúr-t{uno
gatúsi keretének 1nindösszc cgyhannadót forditottúk a 
hazai gyúrtúsú készitn1én;'ek túrnugatúsüra. inig a töb
bi az i1nport gyógyszerek szub\'enciójúra folyt e!. Ez az 
egyik oka az árt{unogatúsi keret egyre súlyosabb túllé
pésének. ,.:.\ hazai ipar t;:í1nogatúsúnak hiúnya ncn1zct
gazdasúgi \'Onatkozúsban is hútrúnyos, 111crt n1íg a n1a
gyar gyógyszcrgyúrak jelentős ruglalkoztatússal ( 111 int
cgy 15 OOO fő), tctcn1es túrsadalon1biztosítúsi j.:íru\ék 
és különbözö adók beiizctésévcl. vala111int korszcrü 
beruhúzúsokkal és 1nagas színvonalú kut:1tási-!Cj!cszté
si tc\·ékcnységgcl tún1ogatjúk az ország gazdasúgút, a 
Ivlagyarorszógon jelen lévő n1u!tinacionólis \'tHla!atok 
ncn1zetgazdasúgi hozzújórulósa csekély. 

,1-\ gyógyszcrúrak évről é\Te úralkukban születtek, 
úgy, hogy a v{ll!nlat óltaljavasolt úr~1k n1cgvitatúsa utún 
az Orszógos Egészségbiztosítúsi Pénztúr (OEP.) hatá
rozta 111cg a készítn1ények úrút és tán1ogat:.isuk 111érté
két. Ezért a gyógyszcrúrak n1cghatározú.sa kezdettől 

fogva óllandó viták tórgyút képezte ~1 gyúrtók. az egész
ségügyi konnónyzat és a túrsadalon1biztositús között. 
/\ vita túrgya az arúnytalan úrtún1ogatús: 111inthogy a 
hnzai gyógyszerek nlinöségc 111egegyezik a külföldi
ckével, dc lényegesen olcsóbbak náluk. n hazai 
gyógyszergyúrtók joggal nchczn1ényezték, hogy az 
azonos hatóanyagú, dc a hazai készit111ényeknél hú
ron1szor-négyszer drúgúbb klil földi gyógyszerek - a 
.szúzalékosan incgúllapított tb-tún1ogatúsok tniatt -
összegszcrücn lényegesen nagyobb tá111ogatúsban ré
szesültek, 1nint a belföldi gyúrták készítn1én;1ci. 

.A. hazai gyógyszergyúrtók szorgaln1aztúk, hogy az 
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azonos hatóanyag-tarta\Jnú - biockYiva!cns - készít
inCnycknél az oicsóbbat vegyék fel a túrsadalon1bizto
sitús ólta! túrnogatott gyügyszcrck alaplistújúra. /\ 
Richter úttörö szerepet vúllalt a gyógyszcrúr-t<Ítnogatú
si rendszer f12lülvizsgúlatúért vívott több éves küzde
lc1nbcn. ;:unit az is indokolt. hogy az 1990-cs évek ele
jén a hazai gyógyszeripar össztcrn1clésénck közel 
Jo!;,;1-Út adta és a vúllnlat úrbcvétclénck niintegy 30(~,(>-n 
rendszeresen bclf'öldröl szúnnazott. 

A. külföldi gyógyszerek bchozatalúnak libcralizúlú
súval kcn1ény vcrscnyharc tört ki. ;:\z 1\j helyzethez a 
Richter sikeresen alkahnazkodotL ?v[cgújította tcrn1ék
szcrkczetCt. 1ncgvúlt koz111ctikai lcnnékcitől, a növény
\·Cdöszerek, \·nlan1int az ú!latg:yógyúszati tcnnékck 
gyúrtúsútl1l. [,\::nte útlagosan négy·-öt olyan új készí1-
111cnnycl jelent 1ncg a piacon, a1nclyck Curgalrna gyor
san cinclkc<lctt. Ezek többsége s.:ijút í'cjlesztésü készít-
111ény. kisebb része pedig licenc útjún clöü!lítotl tennék. 

:e\ Ríchtcrnck sikerült nö\·eJnic belpiaci részesedé
sét. és l 997-ben a hazai gyógyszerpiac vczetö cége lett 
l 0, 7(;(1-us piaci részesedéssel. Piac\·czctö szerepét az
óta is rolya111~\losan tartja . . :..\z évtized 26 legújabb 
!Zichter tennékc 2000-bcn a hazai bevétel több 111int 
50(~/ó-Üt adta .. '-\ tennCkportfúliú korszcrüsítése fol~ya

n1atos, napjainkban is tart. 

?\'liutún n1cgszünt az a rendelkezés, an1ely kötelezte a 
\·ú!lalatot. hogy a törzskönyvezett készit111Cnyckből ki
elégítse a hnzai igényeket. \ehetövé \'Últ a tern1Ckv:ílasz
ték üsszehangolúsa a 111arketingkö\·eteln1~·nyekkc\. iVleg
szüntctték. \'agy kisebb cégeknek adtúk út azoknak a kis 
J'orgalinú készítn1Cnyeknek a gyúrtúsút. a111clyck az egy
re nü\·ek\'Ü disztribúciós és proinóciós költségek 111iatt 
nen1 úllithatók elö Cs ne111 f(Jrgal1nazhatók rentúbi!isan. 

;\ R.ichter or\·oslútogatói szer\"ezetc l 992 \'égérc 
aiakult ki. ;'vlagyarorszúgon a H.ichter húro111 hú!ózatot 
inüködtct: ( ! ) az „alap" orvos\útogató-húlózutot 
(:vfC)L[-1 ), an1e!y ~a nögyligyúszok kivételéve\ - n1in-

A j(~lújított Sas patika a referencia-patika luílá:at tagja 

A Richter kés:,ít11u!11ycinek egy rés':.e egysé,ges 
cso111ugolúsba11 

den or\·oscsoponot lefed, (2) a nügyógyúszati húlóza
tot (N\·10}. aincly a Richter nőgyógyúszati tcnnékpa
lettújút isn1ertcti, valan1int (3) a ,·ényn1entcs készit1110-
11yck értékcsitésé-:n rch:llis patika lútogató húlózatot. 

.-\ \·úl!alat pron1óciós tcvékcnysCgCt hatékonyan sc
giti a rc!'ercncia patika húlózat, a111elyct 199-1- óta szcr
,·ezctt. :\ gyógyszcrtúrakat - földrajzi elhelyczkcdCsük 
és rorgahnuk alapjún - reprezentatív alapon vúiasztjük 
ki Budapesten. a rnegycszCkhelyckcn és a nagyobb \·i
déki \'Úrosokban. ,'-\ patik~ik azzal tú111ogatj,ík a \"Ú\lalat 
te,·Ckenységét, hogy isn1erik a betegek igényeit a kör
nyezetükben és a!ap,·ető .szerepet jút.szanak 111ind a be
tegek. n1ind az Ll!·\"o.sok körében a Riehtcr-készítn1é-
11yek isn11.„·rtségének nt\\·elésébcn. lvlagyarorszúgon je
lcn!cg 30 Richter-rel'crcnciapatika inüki.idik. r\ gy·ógy
szertúrak egységes rcklú1nhordozókkal kép,·isclik a 
l\~SZ\'Ónytúrsasúgut. :\ re!Crcnciapatikúk gyógyszerészei 
részére é\"cnte tübb alkalo111111<il rendez a ,-{dlalat szak-
111ai 1~·iru1nokat. lanúcskozúsokat. {isszejövctelckct és ta

pasz! a 1 a tcscrC k et. 
:\ \';°!llalat szt..qcs tern1ék,·(dasztéka !e1Cdi a !(1ntus 

terúpiús !crüle1ek nagy ré.szél. Lcgjc!cntöscbb hagyo
inúnyos pro!lljú1 a küzponti idcgrctH.bzerrc (C'NSJ ható 
gyógyszerek képezik. Ebben a ter,ípiús csoportban to
,·úhhra is(\ c·a,·intl1!l a lcgisn1crtebb tennék. an1c!y kü
zel ncgyedsz;izada a hazai toplista élén szerepel es 36 
orszúgban tlirzskl.)nyyezték. 

E tcrúpiús cst1port Crtékes tagja 111Cg a l·lalnpl~ricini. 
a nitrnzcpan1 hatóanyagú Eunoctin altató Cs a 
diazcpan1 hatóanyagú Seduxcn nyugtató, valan1in1 a 
gyors altató hatúsú ('alypsol injekció . 

. e\ szí\·- és érrendszeri hatúsú készítn1ények az 
! 990-es é\·ek \·égén az úrbevt.:telnck közel egyötödét 
~idtúk. l(üzlilük kic111t:lkcdctt az .'\CT:-gútló \Jatúsú, Yér~ 
nyo1n(1.sc.slikkentl\ EdnyL val~unint az l 999-bcn rorga~ 
ln1nha huzl1tt \'ér11yon1~·1scslikkcnt(í késl'.Ít111t.:ny. a 
i\'onnodipin. :\ !)anangin (C~a-. l\:lg-aszparaginút l az 
1 ()l)()~cs Cv \·égCn.:: a \"Úllalati úrbt:\'ételi lista 3-5. he
iyC1\.' k'pt:tt ck·). 

,.\ spi1"L1nu!~1ctun hatóanyagú vizclethajtú \'cruspi-
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E 

E111etro11 hirdetés rés:.lete 

ron a RichtL'r egyik legsikeresebb készíllnényc; a \·ilúg 
spironolacton tcrn1c\ésének kb. 5-1 o(;:;)-út a R.ichtcr ad
ja. E tcnnékcsoportbúl cn1litésrc n1éltók n1ég a lipid
szintcsökkcntök, a Lipanthyl és a Lipidil. 

/\ Richter tcnnékpalcttújún 1nindig jclcntös szerepe 
\'Olt a gyo1nor- és nyo1nbé!Cckély ellc:ni szereknek, így 
az ún. 1-I2 receptor antagonistúk sikcrkészítn1énycknck 
szün1ítanak. ,~\ szabadalon1nu1] védett cin1ctidin és 
fan1otidin hatóanyagokból forgaln1azza a Richter a 
I-!istodi!L illetve a Qua111atclt. Liccncszcrzödés alapján 
1997-töl készül az új gyo111orfcké!y-c!lcncs hatúsú 
Lanson. 

A.z évtized legújabb tcnnékci közé tartozik az on
dansetron hatóanyagú E1nctron injekció és filnltabletta. 

A flukonazol hatóanyagú :viycosyst kapszula a bör
és körön1gon1búk. valan1int nögyógyúszati és sziszté
n1üs fertözésck kezelésén.~ alkahnas. l\ legújabb készit
n1ényck \·á!asztékút bö\"Ítctte a prosztata jóindulatú 
incgnagyobbodúsúnak kezelésére szolgúló linasterid 
hatóanyagú Prosterid, a tcrazosin hatóanyagú I-Iyrun és 
a honnonpótló Pausogcst. 

,;\ R.ichtcr Rt. originális tcrn1éke a sebgyógyító ha-

'""""'~"''"''' •·••."M<"°.C""\l.»Mrf•·,.,;l,>CA 

A Curiosin i111un•áciús ldiliiudija (/9ii) 

túsú és föként a vé1Hís lúbszúrfeké!y kezelésén~ alkal
inas Curiosin. nn1cly l 996-ban a Géniusz '96 kiú!lítú
son Oszkúr-fődijat, 1997-bcn pedig az v·. i\'iagyar Inno
\·üciós Nagydíj púlyúzaton l!(fi\i különdíjat nyert. 

i.\ R.ichter fejlesztésében - az 1990-es é\·tizedben -
a sztcroidkészit111Cnyck közül nz orúlis fogainzúsgútlúk 
és a kortikoszteroidok jclcntösége tovúbb c1nc!kcdct1. 
r\ fZichtcr szteroidhonnongyúrtó hagyo111únyai lehctö
vé tették a világ horn1onúlis !Oga1nzúsgútló cllútús{tbn 
\·aló korai bckapcsolócüíst. 

/\ Richter 111a a vilúgon a horn1onúlis foga1nzúsgút
!ó tab\cu~ík egyik legnagyobb gy{1rt(1ja: rCszcscdése a 
\'ilúgpiacon az orúlis foga111züsgútló hatóanyagok f'or
galn1úból 10(>~1 körüli. 

:.\ hon11onúlis rugan1zúsgútlók r„·jlesztését ellisegí
tette az !993. évi szegedi Ne111zetküzi \VHCJ konl'crcn
cia. an1c!yen a közép- és kelet-eurúpai térség népesség
szaporodúsi helyzetét \'itattúk n1eg. „\ \Vl-10 konf'cren
cia ajúnlúsa szerint a honnonúlis ftlgainzúsgútlüs pro
pagúlúsa népesedéspolitikai feladatnak 111inósüL ebben 
a Richter \·ezctli szerepet \'Ú!lalt. 

.-\ Richter tú111ogatúsúval hívtúk életre l 99K deeein
bcrében Budapesten húro111, \'idékcn húsz kórhúz csnt
lakozúsú\·a] az í1n. Sürgösségi Fogan1z~isgát!l1 f\1nbu
!anciahá!ózat éjjel-nappali szolgálatát. ~u11clyhez ! 999 
n1~íjusütól a Piern1t :\lapÍt\·úny. a Richter és a \Vestel 
900 tú1nogat1a „~rclcizé„ sürglisségi, élü teleronvonal 
kapcsolódott. 

:\ Richter Cicdeon J{t. t;i111ogatúsú\·a! rugainzúsgút
lúsi szaka1nbulanciúk is nyíltak Pécsett. Szegeden és 
Budapesten. l\ kczde1nényezés cClja a lt..'rhességincg
szakítúsok szún1únak csökkentése, a 1ncgcl(izés. va!a-
1nint a szaktanücsadús azon nök sz{unúra. akik spcciú
lis betegségük - pl. n1agas \'érnyun1ús. cukorbetegség. 
tron1bózis. epilepszia. n1igréncs fej!:ijús. cpekli. n1újbc
tegség - nliau korúbban nen1 élhettt..'k a horn1nnúlis fo
ga1nzúsgútlús adta lehct(íségckkl'l . 

• L\ Richter liccncpolitiküja az l 990-es években egy
re nyitottabb;\ \'(llt. 199-~-tö! sze!ekti\· n1arketingele1n
zésre épült. ezért a nagy· rorgaln1ú. tennékpalelta hÖ\'Í
t(\. stratégiai rontoss{tgú tt..'r{tpiús hatú:-:ú len11ékek lép
tek ellitérhc. :\ licenctcrn1ékek között csökkent a 
Janssen-készí1111ényck arúnya. 111iutún frirgal1nazúsukat 
(részben) a i\lagyarorszúgon alapitott Janssi.:n-k~pvise
lct vette út. I-Ielyettük szún1os új licencszt..'rz(idés \étre
jütté\·c] b(i\·ült a tern1ékvúlaszték. ,L\z 1990-es évek li
cencpartnerei klizlitt n1cgtalúljuk a fl·ancia Fournier és 
Picrrc r·ahre. az angol Bou1s. a szlo\·én Lck. a japún 
F't!iisa11·a és Takcdu. a nérnet J focclist stb. cégeket. 

.'\ licencw111egüllapodús alapjún gyúrtott készí11nl'
nyck sorúbó! kiernelkcdnek az antibiotiku1nok. an1e
lyck pro!ilbüvítést eredn1ényeztek. Jelentiis a 1 [oechst 
olluxacint tarta!i11azú -r~iri\·id ne\'Ü készit111én:yc. a 
szlo\·éniai Lek vú!la!attól Út\·ett an1oxicillint é::; 
kla\'ulúnsavat tartalinazl1 .'\ktil. \'a!an1int a japún 

Fr1!y1ar,is d /li(Í. ofd,i/011 
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Fujistl\va céggel kötött szerződés érteln1ében útvett 
Suprnx. an1eiyik harn1adik generációs. ccfixin1 ható
anyagot tartal!nazó ccfr1losporin antibiotiku111 1 és 
a1nclynek kelet-európai forgahnazúsúra a Richter kizú
róiagos jogot nyert. 

::\ tennékek között külön csoportot képeznek az 
OTC, azaz a vény nélkül kapható készítn1énycki an1clyck 
a gyógyszerfogyasztúsi szokások vültozása. valan1ínt az 
öngyógyítás cltcijedésc f'olytún egyre nagyobb jelentősé
get nyertek. Részesedésük a teljes 1nagyar gyógyszerpiac 
fogaln1ából értékben 13<~1(). volun1cnbcn 35<;.~1 körüli. 

;\ forgalo111hordozó rcccptn1entcs cikkek a kö\·ctke
zök: Centruin. Diaphyllin. Panangin. l\CC. Strcpsils. 
Dipankrin. J(aln1opyrin, Nurorcn . 

.-:\ Richter Rt. neves cégek tennékeit hozta forga
!on1ba. n1int pl. a né111et l--lexal-Pharn1a acetil-cisztein 
hatóanyagú A.c·c nevü nyúkoldójn, az angol Booth 
Hca!thcarc International többlClc kiszcrclésü Strcpsib 
torokl'ertőt\cnítő csalúdja és a \Vyc1h \Vhitchall \"úlla
!;1tcsoport e cntrun1-készit 1nén yci. 

.~\z !990-es Cvekbcn a Richter R.1. bclCöldi ürbcvé
:clének 23--25('.-(1-a szünnazott az originú!is t12n11ékck 
ciadúsúból. ,·\ prcgcncrikus és generikus tcrn1ék12k ré
szescdCsc az úrbcvétclből 60-62(;.;) körüli volt. ivfintcgy 
14(~,;i a vezető ncn1zctközi gyügyszcripari \'Úllalatokkal 
kötött licenc-n1cgúllapodúsok ré\·én elért ;:írbcvétcl. 

A-e/et-kö':.ép-európai 11iac 

Ebbe a csoportba tartozik Ll'ng;'cl_orszúg. Cschor
szúg. Sz!ovúkia. Ro1núnia. Bulgúria. Esztorszúg. Lett
()rSZÚf;. Litvúnia és - a statisztikai adatkezelés kereté
ben - ide soro!túk v·ietna111ot is. Ezekben az orszúgok
ban az utóbbi évtized a nagy politikai és túrsadaln1i 
vúltozúsok idöszaka \"Olt. aini alapjaiban útrendczte az 
egyinús közölti kereski:dcl111ct is. 

.~\ kelet-európai. volt szocialista orszúgok is 1ncg
nyitottúk piacaikat a nagy 1nultinacion{dis cégek előtt. 
an1i crös konkurcnciót tercintctt a hngyo111ányos. vo!t 
K.GST-partncrck szú1núra. ! la versenyben akartak 111a
radni. a konkurens nyugati cégekhez hasonlóan 1110-

den1 1narketingcszközökct kellett alkalrnazni. 
,~\z ! 992-cs 111élypont utún - atnikor a kelet-európai 

orszügokbn inínyu!ó export 1nég a 19 111illió dollúrt sen1 
érte el -. évröl évre rokozatosan e111elkedve. 2000-re 
43.5 1nillió do!lúrra ntitt az ebbe a térségbe irúnyuló 
export. Ennek eléréséhez biztosítani kellett a folyan1a
tos úrue]]{1túst. ezért a Richter kiépítette a konszignúci
(ls raktúrak húlózatát. 

.'\ kelet~curópai piacuk sorúból kie111clkedik a 15 
n1il!ió dol1{1ros forgalinat biztositó Lcngyclorszúg. 1ncly 
a régió ~irbcvétclénck n1in1egy ..J.0(!/;1-út ndja . .e\ vczctö 
I\ichtcr~cikkek itt a c·avinton, nz Ednyt. a I\'fydocahn. 
a \!erospiron és az orólis fogan1zúsgútlók. Szlovükiá
ban az egyik !egjclcntöscbb fürgalornnövckedést érte 

A Richter 11u1rosi•ásárlu:(ri /eá11ywíllalatá11ak (Ar111edica) 
épiilete 

cl a \'Ül\alat . .:\ cschorszúgi v12zctü cikkek a honnonúlis 
!'oga111zúsgútlók, n \icrospiron. a Cavinton és a 
\fydocaln1. l\0111úniúban nö a forgalon1. az orúlis fo
gninzósgútlók \"CZctik a rangsort..~\ Baltiku111ban jclcn
t(is lürgalon1növekcdést sikerült elérni. itt a Cn\·inton 
és az Ednyt a vezető tcrn1ékck. 1997-bcn lútvúnyos 
\'Olt a vietnanii fcjlödés. ahol 1996-ban nyitott a H.ich
ter önúllü képviseleti irodút. \lezctő cikkek a tüga1n
zúsgótlók. a Dcpersolon. n !\'lydeton és a Stugcron. 

:\ f\ich1er részesedése a teljes gyógyszcrforga
lun1b(1! ebben a régióban orsz<igonként l-3(!,..íi. d12 jó
val kedvczlibb a piaci kép az orúlis fogan1zúsgútlók 
esetében, a]Hll ez az érték (Í-7(~<1-tól egészen ()(P.1:;,-ig 
terjed. 

A F..Íl\-piac 

.'\Richter ! 990-ben inúr hagyon1únyosa11 a Szovjet
unió !cgnagy()bb gyógyszcrszó\litója volt. ."'.. stabilnak 
tünő piacot !\.:!borította a Szovjetunió 1991-ben tört0nt 
l\sszeon1lúsa. Ez a gazdasúgi \"Ülsúg a hazai gyógy
szcrgy{1rak közül a l\ichtert érintette legsúlyosabban. 
1niutún éveken Úl egy1naga bonyolitotta a Szcn'jetunió
ba irúnyulü inagyar gyllgyszercxport 50-6()(;,()-út. így 
követelései sose1n lútott nragassúgokba szöktek. 

! 991-bcn n1cgszüntck az addigi ólla1nközi n1cgúlla~ 
podúsokon alnpuló 111cgrcndclések, helyüket a n1agún
piac foglalta e!. Dinanlikusan fcjlödni kezdtek a kis 
n1agúncégek. disztribútorok. a1nc!yek eleinte csak kis 
tételben tudtak vúsúrolni. 1-\z t\j partnerek kivúlaszt.úsa 
és az üzlet lebonyolítúsa a i'vicdin1pcx hagyon1únyos 
szovjet irodúin keresztül egyre nehézkesebbé vúlt. 
ezért a Richter vezetösége clhatúrozta. hogy kiépiti sa
jút. \ledi111pextt'i! független kcreskcdeln1i húlózatút a 
F:\J( orszúgaiban. 

i\ Richter Rt. önúlló kereskedc!nii húlózatúnak 
tervszcrü ki0pítése a F,\i<.-ban a 1noszkvai iroda 1995-
ös létrchozúsiival kezdödött, ez kezdetben 20 fövcl n1ü-
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A Richter Fan11ograd nei•ü oros:,ors:.ági 
/eá11yl'(íl/alatá!l<1k épiilete 

küdött. Ilyen piachúlózattal a F.'\.l(-ban scn1 orosz. scrn 
kü! földi cég ncn1 rendelkezett. ;\ IZiclHcr e\öszür 11 rc
gionú!is központot szervezett Oroszorszúgban és a 
F.~I( területén. 

. '-\ regionúlis központok először egyetlen fönyi 
.. szeinélyzette!" n1üködtek. rnajd kisebb irodúkkú szer
vezlidtek. l 997-re összesen 19 rcgionúlis központ 111ü
ködött . 

. -\ Richter teryszerlíen ;.ilakította ki kereskede/Jni 
1·cgycs1·ú/lulatoi1. a céltudatosan kiépített Fl\i<.-húlózat 
1998-ban inúr 240 rlit !Oglalkoztatott. 

Időközben az egész F.~\J(-ot útrogú húlózatban elin
dult az or\"<Jslútogatúi te\·ékcnység. S aj üt kiad<.isban je
lenik incg az orosz nyeh·ü . .fZichter Gcdt.!on„ szaklü
i:yóirat is. 30 ezres példúnyszú111ban. ;.\ !Zichter-rcfe
renciapatikók szúina a Fi\J(-ban n1eghaladja az 50-ct. 

.~\z export-1nutatószún1ok évről évre visszaigazol-
1úk az e!gondo!ús helyességét. .-\z 1995-t\s export 
l 996-ra \ 6(~-(1-kal en1clkcdett. .'-\ rejlödés l 997-rc ennél 
is nagyobb lett. n1ikor is az clüzö é\·ihcz képest 36.1 (~/;i
kal nl\\·ekedett az export. 

Ilyen ked\·ezö helyzetben érte a Richter I~t.-t az 
l 998. augusztus 17-i pénzügyi vúlsúg .. '"\Jtalúnossú Y{!lt 
a fizetésképtclens~g. Több nyuguti gyógyszergyúrtó 

fl:is:erel<í gépsor u Far111ográd ii:e111ébe11 

veszni hagyta a kintle\·öségeit és kivonult a piacról. .'\ 
IZichtcr Rt. azonban nen1 \"O!lti!t ki a F.t-\i<.-piacró\ és a 
folyan1atos úrucllútús rnc!!ctt döntött. tovúbbú l'cnntar
totta rcgionúlis küzpontjnit is. 

1999 elejére nagyjából „non11alizúlódott" a helyzet. 
.'-\ nagy konszignúciós raktúrak és disztribútorok to
\'óbb erösödtck. 1999 őszén n1úr lútszott. hogy az últa
lúnos visszaesést a Richter IZt. „\·észe!tc út" a legjob
ban: az in1porton belüli részarány 7,.:J.J<}~i-ra c1nclkc
dctt. n1csszc 1ncgc!üzve a nyugati és a kelet-európai 
,·úllalatokét. 1999-bcn és 2000-bcn a Richter több új 
gyóg_yszert vezetett be a F;\I( piacain, 111egcrősiti.::ttc az 
Or\·oslútogató húlúzatot. több tcn110k1nencdzscrt vett 
fel, ezzel 1neghonosit\·a a pron1óciós n1unka lvfagyaror
szúgun ~s ](üzép-Európúban n1úr jól bevúlt rendszerét. 

:.\ F.'-\]\_ orszúgaiban kiépített kereskt.!delini húlózat 
1negerüsítésére a Richter Rt. tübb nagykcrcskec.k·\111i 
\·egycsvúl lalatban szerzett je lentös érdekel ts0get. 

r\ Richter Rt. a \":Ílsúgból n1egerüsüdve. piaci Vt.!Ze
t\i sz„·repét Sl<1bi!izúlva került ki . 

:\)·ugati és l',!{.réh 11iucok 

.~\ lZichter Rt. ún. egyéb piacai sen1 fli!drajzilag. 
sen1 rcjlct1ség tt.!kin1e1ében nen1 ho1nogénck. Ide tar
tDznak a nyugat~eurlipai. az a111crikai. az all·ikai és az 
:"1z:-:i~ii Prs;;:;'igok. E;._,k k\iz(\tt piaci szen1pc1ntbó! !cgje~ 

!entt)sebbck az Egy„·sü!t „\tlan1Pk. Japún. Spany'o!(lr
szúg~ India. Nén1etorszóg. S\·újc. l lollandia, .'-\nglia és 
Franciaorszúg .. '-\z ezekre a piacokra ir~1nyuló export 
döntő húnyadút hagyo111únyosa11 a hatóanyagok Crtéke
sitése képezte. ezért a \"Úl!n!nt kezdetben e!sösorban 
ennek fejlesztésére törekedett 

.~\ legro111osabb cxportha!Úanyagok: a cin1ctidin. a 
vinpocetin. az :\C:E-gútlók (cnalapriL lisinopri\). a 1;1-
n1otic.!in. ~1 hL)r111nn{i!is ll1ga111zúsgútlók. a hro111ocriptin. 
a spironolactll!l. az antitubt.!rku!otiku1nok és a \'itator 
t~1 karn1 ún y ki e gészi t ll. 

Jc!t'.ntös élénkülés 199.5-bcn küYctkezett be. ainikor 
111egindult a cin1ctidin szóllit«is az Egye.sült .Alla111okb:1. 
:\ hatúanyagexport területén India és Kin~1 !'cltörek\·ö 
gyógyszeripar~'tnak olcsóbb tcnnékt.'ivcl ke111ény harcot 
kell \"h·ni . 

. ~\z ut<)!só tíz C\· úrbe\'L't('lének küze! 11 (.L(1-Úl tette ki 
a I\ichter originúli.s készít111ényeinck hatóanyag-érté
kesítése. a111elynek keretében l'ö partner ajapún "rakeda 
cég. a111ely C'alan ne\·ü készítn1ényét eredeti Richter 
n1olcku!úbóL a vinpocetinböl gyúrtja. 

,.:\ részvénytúr.sa.súg te\·ékcnységébcn kietnt.!lkcdö 
jl'.lentösége van a szteroid-tennCkcsoportnak. a111clynck 
a piaca az utolsó C\·tizedben is jelentősen fCjlödött. Cs 
2000-bcn 111úr a y{dlalat úrbe\"~'t('!Cnck 25<;<1-Út adta. i\z 
t.!h11últ idliszak dina111ikus furgalon1nü\"ckcdését nyere
ségnövekedés is kisCr!t.!. 2000-ben a cCg nyereségének 
30()--(i-a szúrn1azott a szteroidtcnnCkek e.'\portjúból. 
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Ennek keretében szún1os jelentős cgyüttn1üküdés 
jött létre nc\'cs a1ncrikai cégekkel. külünbözö sztcroid
hatóanyagok hosszú lcjúratú szüllitúsúra. 

/{és:::gJ'Ógys:::er-értékesítés 

.i\ készgyógyszcrck forgahnazúsn a 90-cs évek 
elején to\'ábbra is a lvfcdi1npcx útj.:in történt. .~\ nyuga
ti piacokon való értékesítés terén különösen sikeresek 
voltak a Richter honnonális !Ogan1zásgátló készít111é
nyci. l(czdctbcn az export többnyire a fcj\ödö orszó
gokba irúnyu!t és az ENSZ. valan1int n1ús ncn1zc1közi 
szervezetek (Világbank. UNICEF. UNFPA stb.) últal 
kiirt tcndcrszú!lítúsokra épli!t. \()95-l99(i-ban a !Zich
tt.'r Rt. a foga111zúsgú1ló-tendcrck sorút nyerte n1cg, igy 
i\zsía legnagyobb foga111zúsgútló-forga!i11azója lett. 

,;\ \VI-10-va! 1995-bcn l~trcj(\tt cgyüttiniiküdés 
<.dapjún a Richter szponzurúlt egy széles körü ne111zet
kl\zi klinikai vizsgúla1i progn1n11.)t, a Richter ú\tal kif\::j
ie::-;ztclt dcsogestrcl tnrtaln1ú. sürgüsségi honnonúlis fo
gan1zúsgút\ó tabletta kivizsgúlúsúra. ,L\ \·izsgúlat olyan 
ked\·czö eredn1énnycl zúrult. hogy az arról n1cgjelcnt 
küzleinén.yek felkeltették a nagy 111ultinacionú!is. 
sztcroidgyúrtó cégek érdek\(:ldését is. Ennek ered111é
nycként a vúllal~Jt késl)bb szerzödéscket kötött nz 
USA-ban és az EU-ban. 

A Jledi111pex 1'iirii.H1u1r(r téri s-;.ékluí::.a Budapesten 

.~\kilencvenes évek első felében átnlakult a iVIedin1-
pex tulajdonosi szerkezete. Részvényeit az Egis és a 
H..ichtcr H.t. vúsárolta n1eg. l 996-ban a két cég elhatá
rozta a vúllalat útszervezését, és ennek eredn1énycként, 
az úlla111osítús utún csaknen1 fél évszázaddal, újra ki
épülhetett a Richter tc\·ékenységénck korúbbi, teljes 
vúllalati vcrtikun1a a kutatástól az értékesítésig . 

. ~ Richter c.xportrcjlcsztési stratégiújának fontos 
szcn1pontja lett. hogy n1inél több országban folyarnato
san jelen legyen, nn1i csak új képviseletek létesítCsévei 
lett \'O]na 1ncgoldható. 

l\ i'vled-\Vest K.Jt. 1996 augusztusúban alakult egy
n1illió forintos törzstőkével. azzal a céllal. hogy a 
\ledin1pcx J(crcskcdelnli Rt. egykori külföldi érdekelt
ségeit kezelje. koordin{t\ja. 

:\ kllr<H1han Richter-tulajdonba útincnt külföldi kc
!'('Sk('deln1i YúlJ;_llatok szintén a i\led-\Vcst !(fi. fel
ügyelet(' alú kerültek. l\ kft. feladata, hogy egységes 
rendszerbe roglnlja n különböz() területeken 111üküdö. 
igy küllinbüzij kercskedeln1i és gazdúlkodúsi po!itikút 
J'olytatl1 külföldi vúllalatukat. és a Richter Gedeon Rt-t 
J~)lyan1atosan tújékoztassa te\'ékenységükröl cs penz
ügyi-gazdas;.'igi helyzetlikrö!. 

.·I:: f:.'L.i,S.'l-progra111 

.L\ piacgazdasúgba \·alö útúllús kezdeti tapasztalatai 
;-;zükségessC 1ettCk a részvénytúrsasúg stratégiai célki
tüzéseinck útgondolúsút. 

;:-\ vú\lalat beható 111ark('tingclc1nzés <.dapjún úgy 
döntött. hogy a rejlett orszúgok piacún érdcn1cs tc1jesz
kednie. Ekkor született 1ncg az ún. EUS.~\-progn1ni. 

rnelynek célja. hogy a vú!lnlat - a hagyo111{111yos ható
anyagexport fejlesztése 111ellett - kiszerelt, kCszgyógy
szcrtcnnékekJ\L'I is bctüijün az EU és az lJS:-\ piacúra. 
Ennek feltétele. hogy· a rész\·ényúrsasúg az EU- és az 
L!S:\-piacukra !rúnyulú kiszerelt gy'ógyszcrszúllitúsok
ra is re!készüljün. Ez az egész vúllalattól új sze1nlélc
tct. hatékony 111üködési rendet kivúnt. an1inck alapján 
ki kellett alakítani a jogi feltételeket. n1eg kellett sze
rezni a tcrn1ékck rorgalon1ba hozatali engedélyét. a pi
acra lépés utún pedig biztositani kellett a pannerck igé
nyeinek 1ncgfclelő folya111atos gyúrtüst és szúllítúst. 

;-\z llt. EU-piacokra szúnt árucikkei nagyrészt gene
rikus tern1ékek. i\,fivcl a cég egy-egy tern1éket több or
szúgban is Jürgaln1azni kí,·únt. az első forgalo111ba ho
zatali engedélyre alnpozv;:i, ún. „n1utua] rccognition" 
(kölcsönös elisn1erés) eljúrúst indított. ;-\ helyzetet ne
hezítette. hogy az EU-ban akkor alakult ki ennek pon
tos n1cnetc, tehút \"Últozö körü!inényckhcz kellett alkal
inazkodni. 

J(t\rli!tckintö !igyL'ln1et igényelt a gyúrtüsi eljúrások 
optin1alizúlúsa. 111ivcl ajelenicgi e!őirúsok szerint a k~
:-;i_'lbbickbcn cgyúltalún ncn1 !ehet c!tCrni az EU-!örzs
kl\11y\·ckbe11 rCszlctcscn leírt gyúrt;:ístcchnológiútól. 
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Egyetlen kt!s:ít11u!11y tiir:.skii11yri dolaauentáciiija 

.~\ tcnne!éshcz a törzsköny\·bcn rögzített p~lra1nétc
rcknek n1egCe\elö ható-. segéd- és cson1agolóanyago
kat kc!I hasznúlni. a 1crn1ékeknek a törzskönyvben rög
zitctt c!júróssal kell készülniük, és 1ninőségc!Jcnörzé
süket az előírt 111ódszerekke! kell \·égczni. azoktól nen1 

lehet eltérni. 
.-\z EUS„:\-prograin tovúbbll:jlcsztésénck feltétele. 

hogy a törzskönyvezési szc1npontokat a kcrcskcdclc1n
nulíketing, a kutatús-Ccjlesztés, a tcrn1elés, a n1inöség
biztosítás és a logisztika 111unkatcrülctcin cgyarúnt !í
gycle1nbe kell venni. 

A. \'á\!alat 1994-bcn beható 1nüszaki és n1arkcting
cle1nzés alapján készítette az clsö fcl!nerést arról. hogy 
a Richter tcrn1ékck közül 111clyek a\ka\111asak nyugat
európai türzsköny,·ezésrc. Ezutún elindultak a fejlesz
tési 111unkúlatok. 111elyek arra irányultak. hogy 1nind a 
kijelölt hatóanyagokat. 111ind a készit111ényckct alkal-
111assú tegyék az EU-beli törzskönyvezésre. 

. ~\z elökészítő 1nunkúlatok befejeztével l 99X tava
szún elindult az EUS:'.\-projckt, a111elynek az volt a cél
ja. hogy a kijelölt generikus ter111ékck hatúridürc az 
EL1-piacukra kerüljenek. 

;\ 111inöségbiztositús runtos feladata volt egy ol~.:an 
EU-1agúlla1nban 111üködö intéz111ényt talúlni. an1ely 
vúll~llja a 1ern1ékek 111inősítését. ,'"\ R.ichter 1998-ban 
111úr szún1os nen1ze1i engedéllyel rendelkezett. Ezutún 
kerülhetett sor a több orszúgban egyszeri\! folyó. köl
csönös elis1ncré-si cljúr~lsokra (:vlutu<il Rccognition 

Procedure - !vIRP), 111clynek sorún - körülbelül egyi
döben - több orszúgban tudta a vú!la!at n1cgszerczni a 
ncn1zeti rorgalinazúsi engedélyeket. 

!(ét. kereskcdchnileg rontos tennék esetében a vég
sü cél az volt. hogy az originális tcnnékck szabadalini 
,·édcttségének lcjúrata napjún. 1999. dece111bcr 10-én 
Nén1etorszúgban. Nagy-Britanni[1ban és I-Iollandiúban 
is piacra kerüljenek. r\ 1crn1ékek i\lH.P-cljúrúsúra 1999 
nyarún került sor. Ebben az cljúrúsban szigorúan 90 
1nunkanap a!att kell az érintett EU-tagúllntnoknak 
111cgcgyczni abban, hogy elll_)gadjúk-e a tern1ékct törzs
könyvezésre. 

:\ 2000-L:s év 111úr ilyen izgalinak nélkül. dL: feszí
tett 111unkúval telt: az egyik, n1úr l'orgalon1ban lévő ter-
1nékrc újabb 1 O orszúgban rolyt le az lvlR-cljúrús. a 
Postinort pedig 14 orszúgban fogndtúk el. 

Ezt a sürgősségi !Oga111zúsgátlót a Richter kutatói 
fejlesztették ki, ezért originú\is készít1nénynck nlinö
sült. igy törzskönyvezése az eddigieknél súlyosabb 
próbatétel \'Olt: a tennék speciális volta és a különböző 
orszúgok eltérő or\'osi - és részben politikai - hozzúól
lúsa nlintt. 

,D.,,z EUS.~\-progra111 ered111ényeként több orszúgban, 
több partnerrel öt új J\_ichtcr tennék európai n1cgje\cné
sc oldódott 1ncg .. ~\ gnzdnsúgi ercdn1ény 111ellett a prog
ran1 kicn1clkcdő jelentősége a tapasztalatszerzés a ny·u
gat-1:urópai C:-; l!S:·\-bc!i 1cn11ékfcjlcszt~si. t()rzskünyvi 
Cs kcreskedcln1i gyakurlat terén . 

. -\ Richter !lHI 111{1r tübb n1int l 00 c11gedél!ycl ren
delkezik az EU-1agúllan1okban. 

.-\z LJS,;\-pi~ic ,.n1cghódí1úsúban" 2000-bcn új sz~1-

ka.-;z indu!t. l latt.'la11yag-bcszá!!ítl1ként 111úr régót~1 jclL'!l 
,·olt a ,·{dlalaL partnereinek több l'cjlc:-;ztési projck1jé
bcn is érdekelt. dc 2000-bcn c!inditotta az első sajút fL·j
!csztésli. L!S.-\-piacra szúnt késztcnnék forgalon1baho
zatalúnak 111unkúlatait. 2001 őszén a Richter beadta c!
sl') tl\rzsk()ny\·czési kércl111l:t. ,~\z a cél. hogy a szabada
kHn lejúrta utún saj;:ít gyúrtúsú tern1ékcit szóllítsa az 
US/\-bc!i partnereknek. 

.·1 kile11c1·enes ch·ck értékelése 

.'-\ részvénytúr~as~ig kcreskcdel111i tevCkcnységén'_il 
iis~ze!l1glalóan 111cgúllapíthatt.'l, ht1gy a rcndszcrvúl1úst kö
,·etlí évtízedben a fZichtcr Rt. kcreskedc!ini tevékenysége 
rendkívül sukrétlí é:-; kic1nelkedüen sikeres \'olt . 

Snkr~·tlí ,·o!t azért. 111cn 
az alapt1kttd kiindul\·a kc!!ctt felépíteni az llnú!ki 

kcrcskcdcln1i lc,·ékenység szcnit.:lyi. szer\·ezet. t~irgyi 

és :1nyagi rcltételcit. 
út kc!lclt venni a i\.'ledin1pex évtizt?dek sorún ki

l:pítctt kcrcskedelini kapcsolatait. biztusit,·a tovúbb!'cj
lcsztésükct. 

- a hag:yon1únyu:-; piacukon bcklivctk\:Zctt a!apvet(i 
\'Últuzúsok kö,·ctése 111cllc1t új piacok n1cghóditúsa vúlt 
szükségessé. 

- a kcreskedehni tc\·ékcn:ység 111indcn piacon rend
ki,·üli erlífeszitést igény!li. c!Clrt.:: ne111 lútolt akadú!yok
ka! szc111besült. 

- küze! !~l é\·sz;:ízados tcrvg;1zdúlkodús utú11 a pi
~icgazdasúgba val(~) beilleszkedés alapvetó szen1\élet
,·últ~1st igényelt. 

;\ kilcllC\'C!lCS évek rulya111ún kiépült a Richter Rt. 
ütliképes kcrcskedt:ln1i szervezete. an1ely ncinzetközi 
szinten irúnyí1j;1 a részvényúr:-;asúg szigurúan etikus üz
!etpu!itikújút. E szer\'CZct keretében n1egha1ún.lZl-l sze
repe v~1n - az üz!ctbunyolítús inellctt - az üzlctl'cjlesz~ 
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tési tevékenységnek. a111cly korszcrü 
111arketingstratégiúja alapján hatéko
nyan irányítja a kereskedeln1i húlózat 
f'ejlesztését, ezen belül a társaság ncn1-
zctközi kapcsolatainak kiépítését. 

A J?iL"litcr Gedco11 Rt. ce11tc11ári1111uin a /cgjele11tó'sebb ter111ékci 
a 1·01:galo111 alapján 

·rer1nék 'J'erápiús terület 
Orális fogainzisgút!ók honnonok honnonúlis 

fogan1züsg<itlús 
központi idegrendszer 
gyon1orlt!ké ly-e] Jenes 
\'érnyo111{1scsökkcntö 
gyu ! 1 achíscsökkcn tő 
szív~, érrendszeri 
központi izon1rc!axúns 
diurctiku1n 
protozooncllcnl.!s 
(nligyógy:1szat) 

Cavinton 
Qua1natcl 

A tervszerü fejlődés ered111énycként 
a Richter Gedeon Rt. a régió gyógy
szergyártó cégei közül egyc<lülúlló pi
achálózattai rendelkezik, n1iutún 30 or
szágban van jelen, négy külföldi tcnnc
lövállalatot, 30 képviseleti irodút, vala
inint 14 kcrcskedehni lcúnyvúllalatot és 
nagykereskedel111i vúllalatot tart fenn. 

Ednyt/Lisopn::ss 
Prcdnisolon és sz<innazékai 
Panangin 

\'inpocctin 
ra111otidin 
cnalapri!/lisinopri l 
prcdnisolon 
aszparaginátok 
to!pcrison 
spironolacton 
n1ctrn11idazol 

jvJ ydcton/iVI ydoca] 111 

Vcrospiron 

.A.z értékesítés úrbevételc folyan1ato
san crne!kedett: 10 év alatt 5.4-szeresérc. 

.·1 90-es él'ek 

1990 es 2000 között a Richter Rt. 

l\Jion 

Arduan 
Al!ylo~stn:no! 

Phcnylbutazon 

tcvékenysCgét a piacgazdasúgba valü újraillcszkedés 
küzdeline hatúrozta n1eg. Ne111zctközi vonatkozúsban 
is figvele1nre n1éltó teljcsítn1ényt ért cl. an1elynck lcg
lény~-gcsebb jcllcn1zöi- a következőkben foglalhatók 
össze: 

- Sajútos. egyedi privatizóciójúnak crcchnényckt:nt 
a vúllalat sajót tökéjc nyo!cszorosúra gyarapodott. 
pénzügyi helyzete stabilizúlódott. .A. Richtcr-rész\·ény 
1994 óta folyamatosan a BÉT kcdvélt •. bluc chip„ pa
pii:ia h~tt. Cs az elsö olyan kclct-közCp-európai rész
vény, a1nciy a iondoni Scaq-Intcrnationa! értékpiacon. 
va!a1nint a luxe1nburgi értéktözsdén is szerepel. 

- ;\ kutatúsi-f"cjlesztési tevékenység korszcrüsitésc 
a tern1ékválaszték hatékony 1negújulúsút eredn1énycz
te: a vállalat úrbevételénck 111a tnúr több 1nint a rele a 
kilencvenes évek sorún bevezetett korszerü készít111é
nyek forgal111úból adódik. 

- ,;\ Richter Rt. úrbc\·ételc az 1992. é\·i n1élypont
hoz viszonyítva 2000-ben Ft-bnn 5.4-szercsérc c1ncl
kedett és ennek 70<;„;)-a az exportból adódott. 

- ,t.\ hazai !!VÓQ\'SZer!!VÓrak részesedése a hazai ror
gaion1ban - a;· ii;l~)Ort Ú~bcralizülúsa következtében -
drasztikusan csökkent: tíz év alatt értékben 8()t;/;1-ról 
35<~/(1-ra süllvcdt. Ezen belül a I~ichtcr évek óta tartja pi
acvc.:zctö po.zícióját. közel tízszúzalékos részesedéssel. 

- i.\ F) .• K viszony!atúban sikeresen vészelte út n1ind 
a két gazdasú!!i üsszeotnlúst (_ 1992 és 1998), hagyon1á
nyos 7ncgújul/1si készségc alapján n1egöriztc a ,,F f\IZ 
legnagyobb gyógyszerszüllitója" cín1et, és exportérté
kesítése n1a 1nür !Olyan1atosan c1nclkcdik. 

- A.z EU és az lJS;-\ piacain a hagyo111~inyos ható~ 
anyagcxpon fl:jlcsztése 111el\ett lótvúnyosan JC\lendli!t ~1 
készgyógyszer-értékcsítés. l'v'lindkét területen több hosz
szú lejúrntú kercskedclini együttn1üködés jött létre - töb
bek között 1nultinacionúlis gyógyszergyúrakkal -, an1i 
inegalapozza az export to\·úbbi dinan1ikus f'cj!ödését. 

p ipcc u ron i u 111bn1n1 i d 
al líl-tiszt rcnol 

phany!butazon 

gyu 11 adúscsükkcn lö 
izo111rc!axúns 
progcsztogén 
( nügyt'igyúszat) 
gyul ladúscsiikkcn!ö 

- (i\·Drs üte111ü !Cjlödésnek indult az öt vitúgrészrc 
kitcijcd~) piachúlózat.- an1e\y n1~ír 30 orszúgra te1jcd ki. 
3 uvúrtóüzen1 111üködik kJilföldön. 30 képviseleti iro
dá;_v 1...J. kcreskedeltni lcúny'vú!lalatot és több nagyke
reskedeln1i érdekeltséget tart !Cnn a részvénytórsasúg. 

- .~\z Rt. n1üködésének gazdasúgossúga é\TÖI é\Te 
iarnlt. 1993 és 2000 küzlitt 97 rnilliúrd Ft adózús utúni 
-nycrcséu keletkezett. a111i a fCj!esztés jelcntös f'e!gyor
s~ilásút ~rcd111ényezte. lJgyan~zen idó alatt 24 1nilliúrd 
Ft osztalékot fizettek ki a részvényeseknek. 

- 1991 és 2000 között a Richter Rt-bcn 75 rnilliúrd 
Ft értékü beruhúzús valósult 111eg, a1ni n1cghaladja az 
egész 111agy'nr gy·ógyszeripar (6 vúllnlat) összbcruhúzú
súnak 50(;;1-út. Ez tette lehetövé a kutatús. tennclés. n1i
nösé!!.hiztusítús és a körnvezct\·édelen1 korszerüsítését. 
nc111;etklizi színYonr.tlra ;.aló fejlesztésCt. .~\ to\·úbb!Cj
lódés biztositúsa érdekében a gy·úr területe is gynrapo
dnn: [)orogon n1integy l o<;--;)-kal bö\'ült. n1Íg a buda
pesti gy{irterülct kétszeresére nü\·ckcdctt. 

- :"-\ Richter Rt.-t a sztcroidszúrn1azékokat tcrn1e](i 
legfi-::jlett~bh \·úl!a!atok között tartjúk szún1on: nögyó~ 
gyúszati tern1ékpalc1u'ija egyike a lcgszé!csehhcknek a 
\·i\út:on. a honnonúlis fognn1zúsgótló hatóanyagok vi
lúgl{lrt:a!inúbld ina !11Úr l 0<.1<1-0t 111eghaladó 111értékben 
r(~zcs~dik. _.\ lcgkorszcrlíbb or:ílis foga1nzúsg:it!ú. sür~ 
uöss~gj fo~a111zúsuút\ú Cs honnonpótló készít111ényei 
~zo]Q~iljúk 71 nlik e;észségYCdclinét. Cs hatékony'an se~ 
uí1ik~a; abor1t1szol: szúrnúnak csökkentését. 
~ - .'\ kilenc\·enes é\·ekben példaértékü \·olt a Rich
ter Rt. tudo1núnypolitikai te\·ékenysége. an1elynck ke
retében ~1 vú!lalat több sajút alapit\·ány létesítésével és 
szún1os a!apitvúny 1~·unogatúsúval segíti a szakoktatást. 
Ennek clisn1eréseként nyerte cl 2000-ben n l<.ún11ú11 
T<\dpr-dijat. 

- .'\z clinlilt évtized talún lcgjelentó.sebb crcd111é-
11ve az. hoL:\' a Richter C.iedeon \''i:gyészeti (iyúr Ilt. -
e~vedül a ~~agy·ar gyógy.szergyúrak küzül - 111cglíriztc 
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függetlenségét. Így tudhatja csak 1ncgYalósítani céljút, Rt. jelentős 1nértékbcn júrul hozzú a nu1gyar nen1zct-
hogy 1nagyar irúnyitús inellett, töretlenül folytatva di- gaz<lnsúg fejlődéséhez is. 
nan1ikus fejlöclését, a régió egyik vezető n1u!tinacionú-
lis gyógyszeripari túrsasúgaként ere<ln1ényesen szol
gálja az egészségügyet. 

lvlindezen ered111ények a!apjún a Richter Gedeon 
K. Z a 1 a i: 011e /1111u/red years i11 ser1•ing /iea!tli. Tire 

acth·i{I' (~f J(iclzter Gedeon. Co. P(trl 1: 

Richrcr Gedeon Rr. B11dapcsr. Gy6111r(jj tii 19-21. - 1103 

Tovúbbi tajékozódúsi lehetőség: http://ccntcnariun1.richtcr.hu/ 

~ század gyógyszerészi kihív-
A~· ~ij 

CONGRESSUS 
PHARMACEU'Jl'ICUS 

HUNGARICUS 
Xll 

Budapest, 2003. május 8-10. 
Kongresszusi Központ 

l(rcditpontok 

r\ kongresszuson \·aló n'.:sz\·étclt 25 krcditpontra ter~ 
jesztette be a Congressus Phannaceuticus l lungaricus 
XII. Szervezöbizottsúga. 

~\kongresszus részYétcli díja 
25 OOO Ft (2003. január 31-ig történö befizetés esetén). 
28 OOO Ft (2003. április 15-ig történö befizetés esetén), 
32 OOO Ft (2003. úpri!is l 5. utún történli bcfizc1és esetén). 

•• J rés:,l'étcli díj tarta!nur:::.a 
a részvétel díját és a kongresszus kiaclvúnyait, 
a szünetek a\atl történö káYé- és üditöfogyasztúst. 
a hideg ebédet 1nújus 8-ún és 9-én. 
a részvételt a iVIagyar Nc1nze1i Cia\ériúban a 1nújus 
8-ún tartandó fogadúson. 
a rész\·ételt a 1nújus 9-én n::ndczcndD dunai hajóld
rúndulúson 

. .\ kongresszus tervezett progran1ja 

:\z e]i_)adúsokat a Tudo1núnyl1s Bizottsúg felkérése 
alapjún a hazai tudoinúnyos élet. a gyógyszeripar és a 
gyógyszertúri gy~1korlat lcgkicn1elkeclöbb szakc1nbcrci 
1;.ir1júk a 

- gyógyszerana!itika. 
- gy·ógyszcr- és gyÓg)'!lÖ\-Cnykutatús. 

gyógyszertCjlcsztés és -törzskönyvezés. 
g)'Ógyszerhatústan. 
gyógyszertechnológia. 
gyügyszerügyi szervezés. 
gyógyszerésziönénct 

101nakörökbcn . 

.-\ kongresszuson kü!ón szekcióban kerülnek 1ncgvita
túsra a gyógyszeripari kutatús-fcjlcsztés tC111úi. a kórhá
zi és a közforga\n1ú gyógyszcrtúrak cllútúsúnak és 1nü~ 
ködtetésénck, ,·ala1nint az oktatúsnak és a továbbkép
zésnek a kérdései. figyelenibt:: véve az Európai Unióhoz 
való csat!akozúsból eredö ll:lad<1tokat. 

.'\ gyógyszerészet aktuúlis kérdéseiről, a közforga!n1li 
gyógyszenúrakban dolgozó k(Jl!égúk érdckllidésére va
ló különös tekintettel, a I\Iagyar Gyógyszerész l{an1a
ra. a i\Iagúngyógyszerészek Orszúgos Szövetsége és 
a Gyúgyszertár-tula.idonosok Egyesülete vitaf'óru1not 
SZC!"\'CZ a i\Jagyar (;yógyszerészcti 'J':írsas:.Íg. közre
Jl1Üködésévc!. 

Felvilúgosítús: 
a !\-!agyar Gyógyszerészeti -r,írsasúg Titkürsága ( 1085 
Budapest, Gyulai Púl u. 16 .. te\: 266~93~95, fax: 483-
14-65, e-inai!: titkarsagr~];n1gyt.hu) 

.Jelentkezés: 
az P,J(i)'-r (ada1lapol kitö!t(\tt) tc1gja!nak kCizvctlcnü! ki
postéizotl. ill. a Gy·úgyszcré.szet és a Ciyúgyszeré.szi Hír
lap korübbi szúinüban kiküldött jelentkezési lapon. 


