
 
 
Mayer Géza hat évtizedes pályafutása összeforrt a vállalat dinamikus 
fejlődésével. A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetem 
elvégzése után 1943-ban lépett be a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-be. 
Első munkahelye dr. Clauder Ottó kutató és üzemesítési laboratóriuma volt, ahol 
főként kémiai eljárások kidolgozásával és üzemesítésével, valamint félüzemi 
gyártással foglalkozott. 1954-ben a Technológiai főosztályra került, az első 
főtechnológus, Márai Ferenc mellé. Itt azt a feladatot kapta, hogy a gyár 
üzemeiben használt technológiákat gyártási előiratban rögzítse, dolgozza ki a 
gyártástechnológiában bevezetett új eljárások szabadalmi védelmét, valamint 
hangolja össze a kutatólaboratóriumok munkáját a műszaki fejlesztési 
feladatokkal.  
1957-től 1969-ig a műszaki dokumentációt és műszaki könyvtárt vezette, ahol a 
sok ezer kötetes könyvtár és folyóirat-állomány fejlesztése és a gyártási-
fejlesztési feladatok szerinti csoportosítása volt a munkája. 1957-ben elvégezte 
az Országos Találmányi Hivatal első ízben szervezett iparjogvédelmi 
tanfolyamát. Az ott tanultaknak később látta hasznát, amikor 1969-ben az előző 
évben alakult Szabadalmi osztályra került. Több évtizedes gyári és 
gyógyszeripari múltja nagyon jó alap volt ahhoz, hogy a vállalat 
iparjogvédelmének úttörő és útkereső munkájában tevékenyen részt vegyen. 
Pályafutása során 38 magyar szabadalmi bejelentést tett, ha kellett, a vonatkozó 
külföldi bejelentésekkel együtt. 1978-ban a hazai és a külföldi védjegyügyekbe, 
valamint a nemzetközi szabad nevek megszerzésébe kapcsolódott be. Feladata 
volt az exporthoz és a licencszerződésekhez kapcsolódó szabadalmi- és 
védjegyhelyzetek naprakész összeállítása, valamint a védjegylicencia-
szerződések kötése is. 1980-ban szabadalmi ügyvivői vizsgát tett. 



1986-ban 42 évi és nyolc hónapi munka után ment nyugdíjba, de nem 
véglegesen. Munkáját nyugdíjasként folytatta tovább az osztályon 80 éves 
koráig, 2003-ig. Korábbi munkáinak folytatása mellett bekapcsolódott a 
gyártásra kiszemelt külföldi termékek szabadalmi helyzetének folyamatos 
számító- gépes kiértékelésével foglalkozó team munkájába is. 
Mayer Gézának jelentés része volt abban a nagy és sikeres munkában, amelynek 
eredményeként a belépésekor még csak 280 embert foglalkoztató vállalat több 
ezer fősre növekedett, és meghatározó szereplője lett a magyar 
gyógyszergyártásnak, Idős kora ellenére mindvégig rendkívül jó fizikai 
erőnlétnek örvendett. Ez annak köszönhető, hogy aktívan részt vett a Richter 
sportéletében: évekig a tenisz szakosztályban játszott, túrázott - minősített túrázó 
es túravezető volt. 
 

Emlékét a vállalat tisztelettel őrzi. 
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