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kek, fejlődő országok egészségügyi kihívásainak kezelése, állat-
gyógyászat, valamint a Genzyme révén a ritka betegségek keze-
lésére szolgáló készítmények. A vállalat Magyarországon, a Chi-
noin révén több mint egy évszázados tradícióval rendelkezik.

TUDTA-E?
...hogy a hazai legkeresettebb 20 gyógyszer között 4 Sa-
nofi-termék található?

A Sanofi több mint száz országban van jelen világszerte, több
mint 110 ezer embert foglalkoztat, közülük kétezret Magyaror-
szágon. A vállalat Magyarországon, a Chinoin révén több mint
100 éves tapasztalatával és nemzetközi hátterével járul hozzá a
magyar emberek egészségi állapotának javításához. A vállalat je-
lentős részt vállal a hazai egészségügyet leginkább foglalkoztató
olyan kihívások leküzdésében, mint a szív- és érrendszeri beteg-
ségek, a daganatos betegségek és a diabétesz.

Csanyikvölgytől Újpestig

Magyarország a Sanofi egyik legfontosabb európai vegyipari és
gyógyszeripari bázisa, ahol a vállalat négy telephellyel rendelke-
zik.

TUDTA-E?
...hogy a Sanofi a vakcinái révén évente világszerte 500
millió ember védettségéről gondoskodik?

Az Újpesti telephely több mint 100 éves, ez volt a Chinoin „böl-
csője”, és ma itt található a kémiai fejlesztés és gyártás, a marke-
ting, az értékesítés és az adminisztráció magyarországi központ-
ja. Kevesen tudják, hogy az újpesti üzem a világ legnagyobb prosz-
taglandin-előállítója, amely hormonszerű, több célra felhasznál-
ható gyógyszeralapanyag.

A Miskolc melletti Csanyikvölgyben a mai kornak megfelelő
legmodernebb technológiák alkalmazásával, steril körülmények
között gyártják az előre töltött injekciókat és ampullákat. Többek
között itt állítják elő a vállalat trombózis elleni életmentő készít-
ményét.

TUDTA-E?
...hogy a Chinoin gyógyszergyár a nevét egy kinin-szárma-
zékról kapta, amit eredetileg gyógyszernévnek szántak?

A szilárd gyógyszerformákat – drazsékat, tablettákat – a Pest
megyei Veresegyházon állítják elő. A jól ismert No-Spát és Algo-
flexet is itt gyártják.

A késztermékek nagyrészt a vállalat nagytétényi logisztikai
központjába kerülnek, amely a vállalatcsoport egyik legfontosabb
elosztóhelye. Innen elsősorban Közép- és Kelet-Európába, a Kö-
zel-Keletre és Közép-Ázsiába jutnak tovább. 2011 óta ez a központ
az egyike a vállalatcsoport három olyan helyszínének, amely a
klinikai vizsgálati készítmények disztribúcióját végzi.

A Sanofi Magyarország egyik jogelődje, a Chinoin adta a
világnak a görcsoldó No-Spát, a világon a vállalat újpesti
telephelyén állítottak elő először C-vitamint üzemi méret-
ben. A Sanofi vállalatcsoporthoz 1991-ben csatlakozott
gyógyszergyár azóta is az ország egyik meghatározó vál-
lalata, amely kimagaslóan nagy hozzáadott értékkel járul
hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez.

A Sanofi vállalatcsoport sokszínű, nemzetközi gyógyszeripari
vállalat, amely a betegek igényeire összpontosító terápiás megol-
dások kutatásával, fejlesztésével, gyógyszerek gyártásával és for-
galmazásával foglalkozik. A Sanofi hét területen tölt be megha-
tározó szerepet: készítmények a cukorbetegség területén, humán
oltóanyagok, innovatív gyógyszerek, vény nélkül kapható termé-
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TUDTA-E?
...hogy a Sanofi a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
munkáját is támogatja? A patikai háttérrel nem rendelkező
(illegális!) internetes hirdetések és vásárlások száma évről
évre nő. Vakmerőség a betegségeket ilyen gyanús készít-
ményekkel kezelni, ezért a Sanofi támogatja a lakossági is-
meretterjesztő kampányokat, ezenkívül 24 órás telefonvo-
nalat üzemeltet a nem várt mellékhatások bejelentésére és
kérésre oktatást tart a felderítésben résztvevő hatóságok-
nak.

Évszázados magyar tradíció

A Chinoint 1910-ben alapította két vegyészmérnök, Wolf Emil és
Kereszty György. 

A gyárban nagyon korán megkezdték az innovatív, szabada-
lommal védett gyógyszerek előállítását, így már 1916-ra kifej-
lesztették hazánk legrégebbi és napjainkban is forgalomban lévő
görcsoldó hatóanyagát, a Novatropint. Az állatgyógyászati ké-
szítmények szintén a kezdetektől fontos szerepet játszottak a vál-
lalat életében. 

A világon az elsők között a Chinoinban kezdték meg, 1928-ban,
a cukorbetegség kezelésére szolgáló inzulin üzemi méretű gyár-
tását. 

A később Nobel-díjas Szent-Györgyi Alberttel együttműködve
1932-ben a világon itt állították elő először a lédús szegedi papri-
kából a C-vitamint, majd pár év múlva itt dolgozták ki a C-vitamin
előállításának ipari szintézisét is. A vállalat 1939-ben szabadal-
maztatta a fertőtlenítő hatású sebhintőport, az Ultraseptylt,
amely – mint a második világháborúban kiderült – jobb hatásfokú
volt minden hozzá hasonló készítménynél. 

A Chinoinban 1951-ben indulhatott meg a penicillin nagyüze-
mi előállítása, ezzel létrejött a hazai fermentációs gyógyszeripar.
A görcsoldó No-Spát, és az Alzheimer és Parkinson-kór elleni ké-
szítményt, a deprenylt egy időben, 1962-ben fejlesztették ki a
Chinoinnál. 

A Sanofi 1991-ben vásárolt először tulajdonrészt a Chinoinban.
A privatizációval érkező tőkeinjekció, a Sanofi hatalmas, az egész
világra kiterjedő értékesítési tevékenysége nagyban hozzájárult a
gyógyszergyár globális versenyképességének megőrzéséhez. A
Sanofi 1992 óta összesen mintegy 200 milliárd forint értékben
hajtott végre beruházásokat Magyarországon. A vállalat kiemelt
szerepet tölt be a Sanofi-csoportban: a gyógyszerfejlesztésben fel-
halmozódott óriási tudás és tapasztalat, a magyar vegyészmér-
nökök szakértelme és a hazai egyetemekkel ápolt szoros tudo-
mányos együttműködése, továbbá a Chinoin több évtizedes ke-
reskedelmi kapcsolatai Közép-Kelet Európában jelentős mérték-
ben járulnak hozzá a Sanofi globális teljesítményéhez.

TUDTA-E?
...hogy a Sanofi csoport éves szinten 5 millió dollárral tá-
mogatja az Egészségügyi Világszervezet munkáját az elha-
nyagolt betegségek klinikai kezelésének területén?

A világ egyik legjelentősebb vakcinagyártója, a Sanofi Pasteur
magyarországi képviselete 2009-ben csatlakozott a Sanofi Ma-
gyarországhoz, a génhibákból eredő ritka betegségek specialistá-
ja, a Genzyme pedig 2010-ben vált a magyarországi filiálé tagjává. 

Sokkal inkább egészségügyi vállalat, 
mint gyógyszergyár

A Sanofi hitvallása szerint nem gyógyszereket, hanem terápiás
megoldásokat kínál a gyógyítóknak és betegeknek. Leginkább a
diabétesz kezelésénél figyelhető meg a komplex megközelítés:
többféle igénynek megfelelő termékskála, az egészségi állapotot
követő személyi, digitális műszerek és hatóanyagot adagoló, s egy-
re egyszerűbben kezelhető „pen” eszközpark, és a mindezt ki-
egészítő beteg-edukációs programok.
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A Chinoint alapító Kereszty György és Wolf Emil



bozszám alapján számolt piaci részesedése tavaly közel 10 száza-
lékos volt Magyarországon. 

A Sanofi 2012-ben 18 milliárd forintot fizetett be a költségve-
tésbe adók és járulékok formájában.

TUDTA-E?
...hogy 1962-ben született meg napjaink egyik legfonto-
sabb simaizom-görcsoldójának, a No-Spának a szabadal-
ma, mely máig Magyarország egyik fő exporttermékének
számít?

Fontos ugyan a kézzelfogható és számokban megnyilvánuló
teljesítmény, mégis legalább ilyen fontos az, hogy a Sanofi világ-
színvonalú munkakultúra hazai meghonosításával, a vállalaton
belül és a beszállítókkal való kapcsolattartás során érvényesített
üzleti etikai és környezetvédelmi irányelvek érvényesítésével, át-
látható működéssel, társadalmi, közösségi felelősségvállalással is
hozzájárul Magyarország fejlődéséhez.

Ehhez kapcsolódott korábban a Magyar Innovációs Szövetség
tagjaként a THE (Tudományos Hasznos Emberi program) felka-
rolása, illetve jelenleg a doktorandusz-hallgatók számára indított
ösztöndíj-program, amelynek révén az elmúlt években a Sanofi
Magyarország hozzájárult  a hazai szakember-utánpótlás biztosí-
tásához. 

TUDTA-E?
...hogy a Sanofi a költségcsökkentés és a környezettuda-
tosság jegyében csatlakozott a Veresegyház önkormányzat
által működtetett termálvíz-rendszerhez? A 2013-ban befe-
jezett beruházás következtében mára a veresegyházi te-
lephely több mint 30 százalékra növelte megújulóenergia-
felhasználását. A termálvíz a gázfogyasztás több mint 60
százalékát kiváltja és évenként kb. 700 ezer köbméter föld-
gáz elégetését teszi feleslegessé. Ezzel a vállalat közel
1000 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsát ki.

A Sanofi tehát nem csupán gyógyszergyár, hanem a hazai egész-
ségügy és gazdaság egyik kulcsszereplője, amely innovatív készít-
ményeivel, oltóanyagaival, a betegek edukációjával jelentős szere-
pet vállal a betegségek megelőzésében és kezelésében. A magyar
emberek életminőségének javításával a vállalat közvetve is hozzá-
járul a nemzetgazdaság összteljesítményéhez. Ezt a szerepet ismer-
te el a magyar kormány, amikor 2013. május 21-én stratégiai part-
nerségi megállapodást kötött a Sanofi Magyarországgal. ���

A Sanofi elkötelezetten keres megoldásokat egyéb terápiás te-
rületek mellett a ritka és különleges betegségek gyógyítására is.
Leányvállalata, a Genzyme tevékenysége ezért a krónikus és rit-
ka betegségekkel élő páciensek életminőségének javítására irá-
nyul.

TUDTA-E?
...hogy 1951-ben hazánkban elsőként a Chinoinban indult
meg a penicillin üzemi gyártása?

A nagyobb hazai influenza elleni átoltottság érdekében a válla-
lat oltópont-hálózatot hozott létre, ahol a védőoltást a szokásos já-
róbeteg-ellátástól elkülönítve, soron kívül, időpont-egyeztetés nél-
kül lehet beadatni. Az influenza elleni védőoltások nemcsak azo-
kat védik, akik ezáltal védettséget szereznek a betegséggel szem-
ben, hanem a környezetükben élőket is, akik számára az influen-
za akár súlyos szövődményekkel is járhat, ily módon a Sanofi Pas-
teur Magyarország közegészségügyi feladatot is magára vállal.

A Sanofi Magyarország a hazai gazdaság egyik meghatározó
szereplője: a nemzetgazdaság 11-edik legnagyobb exportőre, az
ország 20 legnagyobb vállalatának egyike. A Sanofi hozzájárulá-
sa a teljes hazai bruttó hozzáadott értékhez 0,7 százalék volt
2012-ben. A Sanofi sikere a széles termékskálának köszönhető,
amely minőségi, megfizethető generikumoktól a legmodernebb
innovatív és biotechnológiai készítményekig terjed.

A vállalat forgalmazza az ország első számú vényköteles
gyógyszerét, de további négy terméke szerepel a hazai húsz leg-
keresettebb gyógykészítmény között. A vállalat értékesített do-
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