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RICHTER GEDEON NYRT. 

 

A Richter Gedeon Nyrt. társadalmi felel�sségvállalása 

A CSR tevékenység több mint száz éve a vállalati kultúra része, folyamatosan alakult 

ki és épült be ez a tevékenység a cég kultúrájába. A vállalatnak meggy�z�dése, hogy 

azokon a területeken kell szerepet vállalnia, amelyek a tevékenységi köréhez közel állnak. 

A Richter Gedeon Nyrt. társadalmi szerepvállalást a cég alapítója, Richter Gedeon 

honosította meg, amikor a helyi 

óvodák támogatását 

megszervezte. 

A Richter Gedeon Nyrt. 

számára kiemelten fontos az a 

társadalmi környezet, amelyben 

m�ködik. Nem csak a betegek, 

hanem az egész társadalom és a nemzetgazdaság javát kívánja szolgálni jó min�ség�, 

korszer� és elérhet� árú termékeivel, melyek segítségével az emberek meg�rizhetik 

egészségüket. Vezet� gyógyszer gyártóként felel�sséget éreznek a társadalom egészéért 

illetve a vállalat m�ködése iránt érdekl�d�kkel folytatott párbeszéd fenntartásáért. 

 

Adományozói gyakorlat a Richternél 

 

A Richter Gedeon Nyrt. támogatási 

tevékenysége - üzleti tevékenyégéhez 

illeszked�en - kizárólag két területre 

korlátozódik: az oktatás, ezen belül a vegyész- 

és orvosképzés, valamint az egészségügy 

támogatása. A vállalat stratégiájában 

meghatározó a folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenység fenntartása, amelyhez 

elengedhetetlennek tartja a jöv� szakembereinek megfelel� képzését, az utánpótlás-nevelés 

támogatását.  

A Richter a következ� fogalmakkal definiálja a CSR illetve 
adományozói tevékenységét: száz éves múlt, etikus üzleti 
magatartás, innováció, magas színvonalú gyártási kultúra, 
megel�zés a környezetvédelmi tevékenység területén, az 
elérhet� legjobb technikák alkalmazása, a vállalat tevékenységi 
köréhez kapcsolódó területek azaz az egészségügy és oktatás 
támogatása. 

�

A Richter CSR és adományozói tevékenysége 
kapcsán megkérdezett Budapesti M�szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kara és a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem is kiemelte a vállalat 
felel�s, komoly és komplex támogatói 
tevékenységét, ami Magyarországon végez 
valamint azt, hogy kiemelked� módon támogatja 
a fels�oktatásban a szakirányú oktatást. 
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Az adományozással összefügg� döntéshozatalban a Kormányzati Kapcsolat és PR 

vezet� valamint a HR igazgató vesz részt. 

 A társadalmi ügyeket a cég adományok és szponzoráció formájában támogatja.  

A támogatott csoportok els�sorban az egészségügy és az oktatás területéhez 

tartoznak, pl. egészségügyi szakemberek, gyógyszerészek, vegyészmérnökök, általános 

iskolás, középiskolás és egyetemi diákok, doktorandusz hallgatók, természettudományokat 

oktató tanárok, akadémiai intézetek kutatói. 

Regionális multiként támogatja a régió egészségügyét és egészségügyi programjait. 

Egészségügyi felvilágosító programjainak része például a 2004 óta tartó Észben tartott 

egészség lakossági kampány is. 

A monitoringot indirekt formában a CSR tevékenységükért kapott díjak alapján 

végzik. A cég CSR jelentést a 2005-2007-es évre vonatkozóan készített.  

A vállalat a tevékenységükr�l hírt a nyomtatott és elektronikus médiában, a cég 

rendezvényein, a cég bels� kommunikációs csatornáin és éves GoodCSR jelentésében ad. 

 

 

 

A Richter saját kezdeményezése a Kémia Oktatásért díj a vállalat saját díja, amelyet minden évben a 
kémiaoktatás terén kiemelked� teljesítményt nyújtó általános és középiskolai tanárnak ítél oda egy 
kuratórium. Határon túli, magyar nyelven oktató kémia tanárok elismerését is szolgálja a díj. 
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