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Hosszú évek kitartó munkája után el-

érkeztünk odáig, hogy a Hungaropharma 

Magyarország 30 legnagyobb vállalatának 

listáján szerepel. Pontosan megtervezett 

jövőképünk és az eddigi sikerek arra ösztö-

nöznek bennünket, hogy megőrizzük pozí-

ciónkat és elsők maradjunk a hazai gyógy-

szer-nagykereskedelemben. 

Nincs titok, a fejlődés kulcsa az, hogy fo-

lyamatos mozgásban vagyunk. Hisszük és 

látjuk, hogy a mi utunk a céltudatos, a pia-

cot alakító nagykereskedő lépéssorozata. 

Kiszámíthatóság, tények és adatok az egyik 

oldalon, bátorság, innováció és kreativitás 

a másikon. Merünk újak, formabontóak len-

ni. Ezt várja el tőlünk az ágazat, a globális 

piac XXI. századra szabott törvényei. Érzé-

kenyen figyeljük a hazánkban és a világban 

megjelenő innovációs kezdeményezéseket, 

lehetőségeket, hiszen az előregondolkozás 

a mindenkori fejlődés záloga. Hallanunk kell 

az idő szavát. A vállalat irányításában épp-

úgy, ahogyan az egyén életében, a digitális 

tér egyre meghatározóbb, így hát nekünk is 

ebbe az irányba kell mozdulnunk. 

A cég történetét tekintve nagy büszke-

ség mindannyiunk számára, hogy a Hun-

garopharma az ország legnagyobb piaci 

részesedéssel rendelkező gyógyszer-nagy-

kereskedője. Fontos állomáshoz érkeztünk 

2015 második felében, amikor a magánpa-

tikák első számú partnereivé váltunk, és 

legalább ennyire jelentős eredmény, hogy 

a következő évben is azok maradtunk. 2016 

végére 277 252 millió Ft-ra emelkedett az ér-

tékesítés nettó árbevétele, az adózás előtti 

eredményünk elérte a 6425 millió Ft-ot. A 

vállalat saját tőkéje ebben az évben túllépte 

a 21 milliárd forintot. 

Az elmúlt időszakban a gyógyszertár-tu-

lajdonlás kérdését kellett megoldanunk. A 

törvényi előírások betartása mellett a Hun-

garopharma számára kiemelten fontos a 

partnerek érdekeinek tiszteletben tartása 

és a jó kapcsolat megőrzése. Társaságunk 

2015 végén úgy döntött, hogy a tulajdono-

si érdekkörébe tartozó gyógyszertáraiban a 

teljes tulajdonrészét értékesíti. Ennek a dön-

tésnek az értelmében 2016 végéig a törvé-

nyi előírásoknak megfelelően értékesítette a 

gyógyszertárait, amelyekkel továbbra is szo-

ros együttműködést tervezünk beszállító-

ként és az Alma Program működtetőjeként.  

Noha alaptevékenységünk a gyógy-

szer-nagykereskedelem, törekszünk arra, 

hogy partnereink számára megkerülhetetlen 

szakmai háttérként szolgáljunk, nem feled-

ve, hogy a piac az ő mozgásterüket is módo-

sította. A gyógyszer-kiskereskedelem igé-

nyeit felmérve a Hungaropharma hiánypótló 

szolgáltatást és támogatás nyújt a gyógy-

szerészeknek a készletgazdálkodástól a 

marketingtevékenységig, a gyógyszertárak 

berendezésétől a szakmai továbbképzésig. 

Nagykereskedőként az ágazat meghatározó 

szereplői között híd vagyunk, s feladatunk, 

hogy az információ szabad útját biztosít-

suk partnereinknek. Tudásunkkal segítjük a 

gyógyszertárak vezetőit, hogy eredményes 

„a CéG történetét 
teKIntve naGY BÜsZKeséG 

mInDannYIunK sZÁmÁra, HoGY 
a HunGaropHarma aZ orsZÁG 

leGnaGYoBB pIaCI résZeseDéssel 
renDelKeZő GYÓGYsZer-

naGYKeresKeDője.”

2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

„nInCs tItoK, a FejlőDés 
KulCsa aZ, HoGY FolYamatos 
moZGÁsBan vaGYunK. HIssZÜK  

és lÁtjuK, HoGY a mI utunK  
a CéltuDatos, a pIaCot alaKítÓ 

naGYKeresKeDő lépéssoroZata.”

„tHere Is no seCret; tHe KeY to 
Development Is tHat we are In 
Constant motIon. we BelIeve 
anD see our waY as a step-BY-
step journeY oF a DetermIneD 
marKet-sHapInG wHolesaler.”

„It Is oF Great prIDe For all oF 
us, reGarDInG CompanY HIstorY, 

tHat HunGaropHarma Has tHe 
larGest marKet sHare oF all 

pHarmaCeutICal wHolesalers In 
tHe CountrY.”

After long years of hard work, we have 

achieved to be listed as one of Hungary’s 30 

largest companies. Our precisely planned vi-

sion and the success we have achieved inspire 

us to keep our leading position and be the first 

in the domestic pharmaceutical wholesale 

business.

There is no secret; the key to development 

is that we are in constant motion. We believe 

and see our way as a step-by-step journey 

of a determined market-shaping wholesaler. 

What we have is predictability, facts and data 

on one side, and courage, innovation and cre-

ativity on the other. We dare to be fresh and 

unconventional. This is what the industry and 

the laws of the 21st century in the global mar-

ketplace expect from us. We are sensitive to 

innovation initiatives and opportunities, both 

in our country and in the world, as forward 

thinking is essential for development. We 

need to listen to what time is telling us. Digital 

space is gaining more and more ground both 

in company management and individual lives, 

therefore we have to move in this direction as 

well. 

It is of great pride for all of us, regarding 

company history, that Hungaropharma has 

the largest market share of all pharmaceuti-

cal wholesalers in the country. In the second 

half of 2015, we came to a stepping stone; we 

became the number one partner to private 

pharmacies, and, remained in this position the 

next year, which is an achievement of similar 

significance. By the end of 2016, our net sales 

revenue increased to HUF 277,252 million, 

whilst our pre-tax profit reached HUF 6,425 

million. The company’s equity capital of this 

year exceeded HUF 21 billion.

We have had to deal with pharmacy own-

ership issues in the past period. In compliance 

with statutory requirements, it is of utmost 

importance to Hungaropharma to respect 

the interests of partners and maintain good 

relations with them. At the end of 2015, our 

company decided to sell its entire sharehold-

ing regarding the pharmacies in its ownership 

interest. By the end of 2016, Hungaropharma 

had sold its pharmacies according to legal 

regulations, which it would continue to work 

closely with, now as suppliers and operators 

of the Alma Program.

Our core business is pharmaceutical 

wholesaling, however, we strive to serve our 

partners with inevitable professional back-

ground, while keeping in mind that the market 

has also changed their room for manoeuvre. 

Assessing the needs of pharmaceutical retail-

ing, Hungaropharma provides niche supply 

and support for pharmacists, from inventory 

management to marketing, and similarly, from 

pharmacy equipment to professional train-

ing. As a wholesaler, the company acts like a 

bridge between key players in the industry, 

and our task is to provide a free flow of infor-

mation to our partners. Our knowledge is used 

to help pharmacy leaders to deliver compet-

itive services to patients, besides operating 

successful businesses. We believe that work 

efficiency and predictable visions by pharma-
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cists are also key to the development of phar-

maceutical wholesale.

There was a paradigm shift in our thinking. 

Whereas in the past “wholesale” was defined 

as an invisible service, now we are aiming for 

the wholesaler to become a visible player in 

Hungary’s economic life, and a visible figure 

in public life and the media as well. We have 

something to be proud of: we have a key role 

in the health care of the population. Our work 

exposed visibly to the public increases the val-

ue and appreciation of medicines as well as 

faith in pharmaceutical purity. Hungary’s pop-

ulation knows only a little about health and 

illnesses, and the steps towards healing. If we 

let people see how prescribed medicine gets 

to pharmacies and hospitals through medical 

research, manufacturers and wholesalers, it 

helps them understand the intrinsic value of 

a single pill. 

Information is a guiding force, therefore 

those who care for their health have to be 

handed a compass. They should be made 

aware that staying healthy in most cases is 

easier than recovering from diseases, and 

awareness raising has to be done on as many 

forums as possible. In everyday life, a lay per-

son needs to know about the right lifestyle, 

the importance of exercise, what it means to 

give up smoking and have a balanced diet. 

With the help of pharmacists working in Alma 

and Gyöngy Pharmacies and the market-

ing tools offered, Hungaropharma can reach 

health conscious people directly. Many re-

search shows that among the countries of the 

European Union, Hungary’s population has an 

exceptionally high confidence rate in pharma-

cists. This means, it is advisable to support 

both health conscious people and the sick 

with positive messages through pharmacies.

The two largest companies of the Nation-

al Association of Pharmaceutical Wholesal-

ers (Gyógyszernagykereskedők Országos 

Szövetsége) are among the most successful 

companies in Hungary, an achievement by the 

domestic pharmaceutical wholesale under 

its own power. We are proud to say that our 

service is of European standard. Due to strict 

regulations and conditions in our sector, fake 

medicines have not yet appeared in Hungari-

an pharmacies. This in itself is one of the most 

important achievements of our work.

To sum it up, 2016 was a successful year 

for us. We achieved our goals, stayed mar-

ket leaders in the pharmaceutical medium, 

and were able to deliver an increased turn-

over on a high quality level expected from us. 

Hungaropharma Zrt. will continue to fulfil its 

commitment to make a major contribution to 

the development of the Hungarian economy 

and society, furthermore, it will aim to stay a 

dominant and leading figure in the Hungarian 

pharmaceutical trading business.

In the light of these remarkable develop-

ments, I would like to thank all of our staff 

members, the Board of Directors and Super-

visory Board members for their performance 

last year, and the high quality work that led  

to success in 2016.

Dr. Antal Feller

„InFormatIon Is a GuIDInG ForCe, 
tHereFore tHose wHo Care  
For tHeIr HealtH Have to Be 

HanDeD a Compass.”

működés mellett versenyképes szolgálta-

tást nyújtsanak a betegek számára. Hitval-

lásunk szerint a gyógyszerész munkájának 

eredményessége, tervezhető jövőképe a 

gyógyszer-nagykereskedelem fejlődésének 

is záloga. 

Paradigmaváltás történt a gondolkodá-

sunkban. Amíg korábban a nagykereskedel-

met láthatatlan szolgáltatásként definiáltuk, 

ma célunk, hogy maga a gyógyszer-nagyke-

reskedő is láthatóvá váljon a magyar gazda-

sági életben, és megjelenjen a közéletben, a 

médiában is. Van mire büszkének lennünk, 

a lakosság egészségügyi ellátásában kulcs- 

szerepünk van. Növeli a gyógyszerek érté-

két, megbecsülését, a gyógyszertisztaság-

ba vetett hitet, ha mindenki által látható a 

munkánk. A magyar lakosság még mindig 

jóval kevesebbet tud az egészségről, a be-

tegségről, vagy arról, hogy milyen lépések 

vezetnek a gyógyulásig. Ha láthatóvá tesz-

szük, hogy a gyógyszerkutatók, a gyártók, 

a nagykereskedők révén hogyan jut el a 

gyógyszertárba vagy a kórházba a felírt ké-

szítmény, az segít megérteni, hogy egyetlen 

szem tabletta milyen összetett értéket kép-

visel. 

A tájékozottság iránymutató, iránytűt kell 

tehát adni az egészségét féltő ember kezé-

be. A lehető legtöbb fórumon tudatosítani 

kell, hogy egészségesnek maradni a legtöbb 

esetben könnyebb, mint meggyógyulni a 

betegségből. A laikus embernek tudnia kell, 

hogy mit jelent a hétköznapokban a helyes 

életmód, a mozgás jelentősége, a dohány-

zásról leszokás, a kiegyensúlyozott táplálko-

zás. Az Alma és a Gyöngy patikákban dolgo-

zó gyógyszerészek segítségével, és a nekik 

kínált marketingeszközökön keresztül a Hun-

garopharma közvetlenül el tudja érni az egész-

ségtudatos embereket. Számos kutatásból 

kitűnik, hogy az Európai Unió országai közül  

a magyarországi lakosság bizalma a gyógy-

szerészek irányába kiemelkedően magas, 

célszerű tehát a gyógyszertárakon keresztül 

pozitív üzenetekkel támogatni az egészsé-

gükre odafigyelő embereket, a betegeket.  

A hazai gyógyszer-nagykereskedelem a 

saját erejéből jutott el odáig, hogy a Gyógy-

szer-nagykereskedők Országos Szövetsé-

gének két legnagyobb vállalata a legsike-

resebb hazai vállalatok között is megállja a 

helyét. Büszkék lehetünk arra is, hogy szol-

gáltatásunk európai színvonalú. Ágazatunk 

szabályozottságának, szigorú feltételeinek 

köszönhetően hamis gyógyszer nem került 

még Magyarországon a patikákba, és ez 

munkánk egyik legjelentősebb eredménye.

Mindezeket összegezve sikeresnek tart-

juk a 2016-os évet. Kitűzött céljainkat elér-

tük, megtartottuk piacvezető szerepünket a 

gyógyszertári közegben, a megnövekedett 

forgalmat a tőlünk elvárt magas színvonalon 

tudtuk teljesíteni. A Hungaropharma Zrt. a 

jövőben is eleget kíván tenni annak a válla-

lásának, hogy működésével nagymértékben 

hozzájáruljon a magyar gazdaság és társa-

dalom fejlődéséhez, és továbbra is megha-

tározó és egyben irányító szereplője legyen 

a magyar gyógyszer-kereskedelemnek.

Ezen figyelemre méltó fejlemények  

fényében mondok köszönetet minden mun-

katársunknak, az Igazgatóság és a Felügyelő-

bizottság tagjainak az elmúlt évben nyújtott 

teljesítményükért, a színvonalas munkáért, 

mellyel megalapozták a 2016-os év sikereit. 

Dr. Feller Antal

„a tÁjéKoZottsÁG IrÁnYmutatÓ, 
IrÁnYtűt Kell teHÁt aDnI aZ 

eGésZséGét Féltő emBer KeZéBe.”
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2016-ban a tavalyinál csendesebb évet 

zárt a Hungaropharma. Amíg 2015-ben 

az volt a cél, hogy sikeresen túljussunk a 

gyógyszerpiaci visszaesés és a szigorúbb 

szabályozási környezet által implikált prob-

lémákon, addig 2016-ban jutott erőforrá-

sunk arra, hogy megalapozzuk a hosszú 

távú, a piac egészét befolyásoló lépésein-

ket egy olyan piaci környezetben, ahol fo-

lyamatosan szembe kell néznünk a szűkülő 

forrásokkal. Pénzügyi mutatóink nem azért 

jók, mert kedvezőbb lett a piac az utóbbi 

évekhez képest, hanem azért, mert fejlesz-

tettünk, változtattunk, és ezek a fejlesztések 

működni kezdtek. 2016-ban nem voltak za-

jos és látványos ünnepeink, viszont izgalmas 

hétköznapokból és eredményekből akadt 

bőven. 

A Hungaropharma eredményorientáltsá-

ga 2016-ban arról szólt, hogy legyen mindig 

akkora erőforrás, amiből előre tudunk men-

ni, amiből finanszírozni tudjuk a következő 

évek fejlesztéseit. Mert profit nélkül nincs 

innováció, innováció nélkül pedig nincs 

fejlődés és nincs jövőkép. Eladtuk gyógy-

szertárainkat, melyek 2016-tól kezdve tő-

lünk függetlenekké váltak, ezért egy olyan 

sikeres üzleti modellt kellett kidolgoznunk a 

gyógyszertári franchise működésre, amely 

vonzó partnereink számára. Új szolgálta-

tást indítottunk a Bellis Egészségtár meg-

vásárlásával, amelynek révén szeretnénk az 

ország meghatározó fitotéka-nagykereske-

dése lenni. Fontosnak tartjuk, hogy gyógy-

szertári környezetben maradjon a népszerű 

gyógyhatású termékkör, és ne kerüljön át 

teljesen a drogériák és egyéb üzletek érde-

keltségébe. Az idei év legnagyobb innová-

ciója, hogy hosszas fejlesztés után 2017-ben 

útjára indíthatjuk a Hungaropharma által fej-

lesztett gyógyszertár-irányítási rendszert, a 

daxa patikairányítási szoftvert, amely a je-

lenleginél sokkal könnyebbé teszi partnere-

ink munkáját. 

A gyógyszer-nagykereskedő feladata, 

hogy hidat építsen a gyártótól a kiskeres-

kedőig. Ennek a hídszerepnek a legérzé-

kenyebb területe a kórház. A Hungaro- 

pharma piaci részesedése a kórházi piacon 

belül 20-25 százalék, ebbe beletartoznak 

az NEAK tenderei is. Észszerű üzleti part-

nerségre törekszünk, működésünk transz-

parens és következetes, és nagyon fontos, 

hogy a kórházakkal való kapcsolat küldeté-

sünk szerves részeként épüljön be most és 

a jövőben egyaránt. A magánpatikákkal való 

együttműködésünkre büszkén tekintünk:  

a Hungaropharma piacvezető a magánpati-

kai értékesítési csatornán. Nemcsak az üz-

leti konstrukciónkkal tűnünk ki a szegmens-

ben, hanem a látogatói hálózat minőségi 

munkájával, a kereskedelmi tevékenységgel 

is. Valljuk, hogy a nagykereskedő szolgálta-

tó és egyben versenyző is, akinek megállás 

nélkül versenyezni kell. 

2016-ban a Hungaropharma életében 

beköszöntött az építkezés nyugalmas idő-

szaka, és megkezdtük az alaptevékenysé-

günket támogató és előrevivő projekteket 

elindítani. Készülünk a jövő évre, amikor az 

idén összerakott téglákból felépítünk ismét 

valamit, ami reményeink szerint rendkívül 

nagy változásokat hoz egész ügyfélkörünk, 

és ezáltal a mi számunkra is.

Füzesi Judit

Hungaropharma witnessed a quiet busi-

ness year in 2016 compared to the previous 

year. In 2015, our goal was to overcome the 

downturn of the drug market and the prob-

lems implied by stricter regulations. In con-

trast to this, we had the resources in 2016 

to lay the foundations for some long-term 

market influencing steps in a market envi-

ronment where resources are continuously 

shrinking. We have good financial indica-

tors due to our focus on successful devel-

opment and changes, and not as a result of 

the market becoming more favourable in re-

cent years. In 2016, there were no loud and 

spectacular festivities, but plenty of exciting 

weekdays and achievements.

In 2016, Hungaropharma’s results orien-

tation aimed at having plentiful resources 

for advancement, all to be used for financing 

developments in the coming years, for with-

out profit there is no innovation, and without 

innovation there are no development and vi-

sion. We sold our pharmacies that became 

independent from us in 2016, so we had to 

develop a successful business model for the 

pharmacy franchise, which is attractive for 

our partners. A new service was launched by 

purchasing Bellis Egészségtár, whereby we 

would like to become a major herbal whole-

saler in Hungary. It is important in our view 

that the popular medicinal product range 

stays in the pharmacy environment instead 

of getting completely in the interests of drug 

stores and other stores. The biggest innova-

tion this year is that after a long development 

period, we can finally launch our pharmacy 

management system in 2017. The daxa phar-

macy management system was developed 

by Hungaropharma, and aims at making the 

work of our partners much easier.

Pharmaceutical wholesalers are respon-

sible for building bridges between manu-

facturers and retailers. The most sensitive 

area of this task concerns hospitals. Hunga-

ropharma’s market share within the hospital 

market is 20-25%, including NEAK (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő – National 

Health Insurance Fund in Hungary) tenders. 

We strive for rational business partnerships, 

and our operations are transparent and con-

sistent. It is highly important to consider the 

relations with hospitals as an integral part of 

our mission, both now and in the future. We 

are proud of our cooperation with private 

pharmacies: Hungaropharma is the market 

leader in private pharmacy sales channels. 

Our business scheme is outstanding in the 

segment, and so are the quality work of vis-

itors’ network and our commercial activity. 

We believe that the wholesaler is a service 

provider and a competitor in one, racing in a 

non-stop competition.

In 2016, a peaceful period of construc-

tion began in the life of Hungaropharma. We 

started to launch projects that support and 

stimulate our core business. We are prepar-

ing for next year; preparing to build some-

thing from this year’s bricks, which we hope 

will bring about extremely big changes to 

our entire clientèle and thus, to us as well.

 Judit Füzesi

„a GYÓGYsZer-naGYKeresKeDő 
FelaData, HoGY HIDat építsen  

a GYÁrtÓtÓl a KIsKeresKeDőIG.”
„pénZÜGYI mutatÓInK nem aZért 
jÓK, mert KeDveZőBB lett a pIaC 
aZ utÓBBI éveKHeZ Képest, Hanem 

aZért, mert FejlesZtettÜnK, 
vÁltoZtattunK, és eZeK a 

FejlesZtéseK műKöDnI KeZDteK.”

„pHarmaCeutICal wHolesalers 
are responsIBle For BuIlDInG 

BrIDGes Between manuFaCturers 
anD retaIlers.”

„we Have GooD FInanCIal 
InDICators Due to our FoCus 
on suCCessFul Development 
anD CHanGes, anD not as a 

result oF tHe marKet BeComInG 
more FavouraBle In reCent 

Years.”
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a HunGaropHarma GaZDasÁGI 
és loGIsZtIKaI veZérIGaZGatÓ-

HelYetteséneK BesZÁmolÓja

report BY tHe DeputY Ceo, 
CHIeF FInanCIal anD loGIstICs 
oFFICer oF HunGaropHarma

A Hungaropharma Zrt. pénzügyi helyzete 

2015-re stabilizálódott, így 2016 lehetett az 

az év, amikor figyelmünket a nagyobb volu-

menű fejlesztésekre fordíthattuk. 

Magyarországon az egészségbiztosító 

szigorúan kontrollálja az egészségügyi ki-

adásokat, és a hagyományos, az egészség-

biztosító által rögzített árú, illetve árrésű 

gyógyszerek kereskedelme egyre nagyobb 

költséggel, egyre kisebb árbevétellel, azaz 

egyre csökkenő eredményességgel foly-

tatható. A gyógyszer-nagykereskedőknek 

olyan stratégiát kell kidolgozniuk, amellyel 

az üzleti helyzetüket szinten tudják tarta-

ni, illetve a tevékenységüket üzleti oldalról 

tovább tudják bővíteni. A Hungaropharma 

számára az üzleti oldal bővítésének fő te-

repe 2016-ban az informatikai fejlesztés 

volt. Elkészítettünk egy BI (Business Intel-

ligence) fejlesztést, amely képes arra, hogy 

a nagy mennyiségű adatból használható in-

formációt adjon, ami megkönnyíti a keres-

kedelmet és a beszerzést. 

Folyamatban van egy új raktárvezérlő 

szoftver telepítése is, ami óriási kihívás egy 

vállalat életében. A fejlesztést tavaly kezd-

tük el, jövőre fejezzük be, így Magyarorszá-

gon elsőként a Hungaropharma vezeti be 

ezt az SAP EWM raktárvezérlési modult. Lo-

gisztika terén is nagy fejlesztéseket vittünk 

véghez ebben az évben: bár a Hungarophar-

ma logisztikai kapacitásai megfelelőek, de 

éppen azért, hogy minél zökkenőmentesebb 

legyen a kapcsolat a gyógyszertárakkal, Bu-

dapesten és Debrecenben az árubeérkezés 

és -kiszállítás átbocsátóképességét meg-

többszöröztük. 

2016 legnagyobb volumenű informatikai 

beruházása a daxa, a saját fejlesztésű gyógy-

szertári rendszer, amellyel a Hungaropharma 

2016-ban belépett a gyógyszertári informati-

kai rendszerek piacára. Ennek a rendszernek  

a piacra lépése az idén, széles körű beve-

zetése a jövő év elejétől kezdődik. A Hun-

garopharma feladatának érzi, hogy megad-

ja a lehetőséget a gyógyszerészeknek, hogy 

több informatikai szolgáltató közül választ-

hassanak. A daxa egy jól használható, min-

den igényt kielégítő, felhőalapú rendszer, 

amellyel az adatokat bárhonnan el lehet érni 

– akár mobiltelefonról is.

2016-ra a Hungaropharma minden hitelét 

visszafizette. A finanszírozás tehát nagy-

mértékben javult, és ebben óriási szerepe 

volt a hatékony beszerzésnek és a fegyel-

mezett készletgazdálkodásnak. A kontrol-

ling területén az elemzések mélyülnek és 

rövidülnek, ami mindig azt jelenti, hogy re-

mek munka folyik. Elégedettek lehetünk a 

Hungaropharma pénzügyi helyzetével. A 

számvitel folyamatosan újul meg, a hagyo-

mányos számviteli rendszert a Hungaro- 

pharma átállítja a nemzetközi sztenderdek 

szerinti könyvelésre (IFRS), amely jelentős és 

gyors szemléletváltást igényel az egyénektől 

és az egész szervezettől. 

Várakozással tekintünk a jövőbe, mert a kö-

vetkező két-három év a jelen periódus legje-

lentősebb átalakulásokat hozó időszaka lesz, 

a soha nem tapasztalt újítás és fejlesztés évei. 

Sz. Kis László

Hungaropharma Zrt’s financial situation 

had stabilized by 2015, so 2016 was the year 

when we could focus on larger-scale develop-

ments.

In Hungary, the health insurance provider 

has a strict control over healthcare expendi-

tures; trades with traditional medicines whose 

price and price margin is fixed by the health 

service can be conducted with an increasing 

cost, decreasing turnover, that is, decreasing 

efficiency. Drug wholesalers need to devel-

op a strategy to maintain their business level 

and further expand their business activities. In 

2016, Hungaropharma’s main field of business 

expansion was IT development. We came up 

with a BI (Business Intelligence) development 

that is capable of processing large amounts 

of data and extracting useful information to 

facilitate trading and procurement. A new 

warehouse control software is being installed, 

which is a huge challenge in a company’s life. 

Development processes started last year, and 

are scheduled to be finished next year, mean-

ing that Hungaropharma will be the first com-

pany to introduce the SAP EWM warehouse 

management module in Hungary. As far as 

logistics are concerned, great improvements 

were introduced here as well this year. Al-

though Hungaropharma has adequate logis-

tics capacity, we multiplied the throughput of 

goods receipt and distribution in Budapest 

and Debrecen, in order to have seamless con-

nections with pharmacies.

In 2016, the most large-scale IT investment 

was daxa, a proprietary pharmacy system 

with which Hungaropharma entered the phar-

macy IT market the same year.  This year is 

going to see the introduction of this system on 

the market, whereas its broad introduction is 

scheduled at the beginning of next year.  Hun-

garopharma makes it its business to provide 

pharmacists with the opportunity to choose 

from a variety of IT service providers. Daxa is 

a serviceable, versatile, cloud-based system. 

Using daxa, data can be accessed from any-

where, even from mobile phones. 

By 2016, all of Hungaropharma’s loans 

had been repaid. Financing has therefore im-

proved to a great extent, with efficient pro-

curement and disciplined stock management 

playing a huge role in it. 

As far as controlling, analyses are getting 

shorter and more intense, which means that 

excellent work is going on. We are satisfied 

with Hungaropharma’s financial situation. Ac-

counting is being renewed; instead of Hunga-

ropharma’s traditional accounting system, an 

international standard-based accounting sys-

tem (IFRS) is being adapted, which requires a 

significant and rapid change in the mindset of 

individuals and the whole organization.

We look forward to the future, as the next 

two to three years will be a period of big 

changes; years of never-before-seen innova-

tion and development.

László Sz. Kis

„vÁraKoZÁssal teKIntÜnK 
a jövőBe, mert a KövetKeZő 

Két-HÁrom év a jelen perIÓDus 
leGjelentőseBB ÁtalaKulÁsoKat 

HoZÓ IDősZaKa lesZ, a soHa 
nem tapasZtalt újítÁs 

és FejlesZtés éveI.”

„a GYÓGYsZer-
naGYKeresKeDőKneK olYan 

stratéGIÁt Kell KIDolGoZnIuK, 
amellYel aZ ÜZletI HelYZetÜKet 
sZInten tuDjÁK tartanI, Illetve 

a tevéKenYséGÜKet ÜZletI 
olDalrÓl tovÁBB tuDjÁK 

BővítenI.”

„In 2016, tHe most larGe-sCale 
It Investment was Daxa, a 

proprIetarY pHarmaCY sYstem 
wItH wHICH HunGaropHarma 

entereD tHe pHarmaCY It marKet 
tHe same Year.”

„DruG wHolesalers neeD to 
Develop a strateGY to maIntaIn 
tHeIr BusIness level anD FurtHer 
expanD tHeIr BusIness aCtIvItIes.”

2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t
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Bár a 2016-os évben a népességet meghatározó trendek törvény-

szerűségeiben nem történt nagy változás, de az elmondható, hogy 

az élveszületések száma az elmúlt 5 évhez képest 2016-ban volt a 

legmagasabb, és az elhalálozások száma is csökkent 2015-höz viszo-

nyítva. Ám még ezekkel a javuló tendenciákkal együtt is csökkent az 

ország népessége, és 2016-ban elérte a 9 799 000-es mélypontot. 

Az élveszületések számának növekedése az elhalálozások számá-

nak csökkenésével együtt azonban olyan tendenciát vetíthet előre, 

amely majd hosszabb távon rajzolódik ki, és a népességszám növe-

kedését jelezheti.

SzületéSek Száma
Az élveszületések száma az előző két év stagnáló tendenciája után 

kissé emelkedett, bár még 2016-ban sem sikerült megközelíteni a vál-

ság előtti időszak születésszámát. 2016-ban 93 100 gyermek született 

Magyarországon, ami első pillantásra kevésnek tűnhet – de ez az el-

múlt hat év egyik legmagasabb számadata. Amíg 1991-ben 127 ezer 

gyermek született, 2013-ra 88 ezerre csökkent ez a szám. 2014 óta 

viszont folyamatos növekedés észlelhető, és a 2016-os adat növekvő 

tendenciát jelez.

HalandóSág mutatói
A népességszámot az élveszületések mellett a halandóság befolyásol-

ja. A halálozások száma az utóbbi évtizedekben alapvetően csökkenő 

trendet mutatott. Ebből egyetlen adat ugrott ki: 2015-ben 131 600 

lakos hunyt el, ami az elmúlt hét év legmagasabb halálozási értéke. 

2016-ban azonban visszaállt a csökkenő trend: 126 900 fő volt a ha-

landóság. Eközben a csecsemőhalandóság az eddigi legalacsonyabb 

volt a hazai népmozgalmi statisztika történetében. A Népességkutató 

Intézet legutóbbi, 2015-ös előreszámítási eredményei szerint 2060-

ban várhatóan 7 millió 900 ezer fő lesz Magyarország népessége.

egéSzSégi állapot a magyar 
tárSadalomban
A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az 

egyik legnagyobb demográfiai kihívás a társadalom öregedése. A tartó-

san alacsony termékenységgel és a várható élettartam emelkedésével 

a gyermekkorúak aránya csökken, az idősebb korosztályoké nő, így a 

csökkenő arányú aktív korosztályokra jelentős eltartási teher nehezedik. 

Az időskorú (65 évnél idősebb) népesség aktív korúakhoz (15 és 64 év 

közöttiek) viszonyított aránya 2016-ban – az idős népesség eltartottsági 

rátája – 27,2% volt. Ez becslések szerint 2030-ra 38, 2050-re 56%-ra fog 

emelkedni, vagyis minden harmadik ember 65 év fölötti lesz.

Ez pedig magával hozza az egyre nagyobb számú, krónikus és inten-

zív ápolást igénylő betegségek megjelenését is. Magyarországon mára 

minden harmincadik ember tumorral küzd és minden ötödik, 60 év fe-

a 2016-os év DemoGrÁFIaI mutatÓI DemoGrapHIC InDICators In 2016

az élveSzületéS Száma éS a teljeS termékeny-
Ségi aránySzám magyarorSzágon, 1990–2014

letti ember cukorbeteg. A magas vérnyomásban szenvedők száma is 

rendkívül nagy, minden harmadik felnőttet érinti, míg a szívinfarktus, 

az agyi érbetegségek, valamint a krónikus légzőszervi betegek száma 

is aggasztó. A testsúlyproblémák közül az elhízás önmagában is beteg-

ségnek számít, de jelentős mértékben hozzájárul számos más beteg-

ség (mint például a szívkoszorúér-betegségek, az ischaemiás stroke, 

a cukorbetegség, daganatos megbetegedések) kialakulásához is. Ép-

pen ezért különösen kedvezőtlen, hogy a saját bevallás szerinti értékek 

alapján is a teljes lakosság több mint fele (54%) a túlsúlyosak-elhízottak 

közé tartozik. A férfiaknál magasabb ez az arány (61%), mint a nőknél 

(48%). A felnőtt korú hazai lakosságot tekintve elmondható, hogy a 

napi rendszerességgel dohányzók aránya 2000 óta a középkorú férfi-

aknál csökkenő tendenciát mutat, míg a nőknél csak jelzésértékű válto-

zás volt tapasztalható az elmúlt 15 évben. Mindemellett a pozitív nem-

zetközi trendek, így például a dohányzó fiatalok számának csökkenése 

nem jelentkezik Magyarországon. 

A Hungaropharma felelőssége teljes tudatában azt keresi, hogy mit tud 

tenni azért, hogy a hazai lakosság egészségügyi állapota javuljon. Nem 

csupán azt tartja feladatának, hogy a gyógyszer időben megérkezzen, 

hanem kiemelten fontos feladata, hogy minden szakmai tudásával tá-

mogassa a gyógyszerészeket, akik a betegekkel tartják a kapcsolatot. 

A Hungaropharma végső célja a minél hosszabban tartó, minőségi élet.

Forrás: KSH, Magyarország 2016, Budapest (2017)  

There was no major change in the rationale of population determining 

trends in 2016, however, the number of live births was higher than in 

the previous 5 years, and the number of deceased decreased com-

pared to the statistics of 2015. Despite the aforementioned improving 

tendencies, the country’s population had fallen and hit the rock bottom 

of 9,799,000 people in 2016. Nevertheless, the increase in the number 

of live births, along with the decline in deaths, may foresee a trend that 

will take shape in the long term, and may indicate an increase in the size 

of the population. 

number of birtHS
The number of live births rose slightly after the stagnating tendency of 

the previous two years, still, the birth rate of the pre-crisis period could 

not be reached in 2016. 93,100 children were born in Hungary in 2016, 

which at first glance may seem a small number, however, this is one of 

the highest figures in the past six years. In 1991, 127,000 children were 

born, whereas in 2013 this number dropped to 88,000 children. On the 

other hand, since 2014 there has been a steady increase, and the 2016 

figure is showing an increasing trend.

mortality rateS
The size of a population is influenced both by live births and mortality. 

In recent decades, the number of deaths has been showing a decreas-

ing trend. Among the data there has been one outlier: in 2015, 131,600 

people died, which was the highest mortality value in the past seven 

years. In 2016, however, the number of deceased was 126,900, showing 

a decreasing trend again. Meanwhile, infant mortality has so far been 

the lowest in the history of demographic statistics. According to the 

latest survey by the Population Research Institute (Népességkutató In-

tézet) in 2015, the population of Hungary is expected to be 7.9 million 

in 2060. 

State of HealtH in tHe Hungarian 
Society
One of the biggest demographic challenges for Hungary, like for devel-

oped countries in Europe, is the ageing of society. Due to persistently 

low fertility and increasing life expectancy rates, the proportion of chil-

dren is decreasing, while that of the elderly is increasing, thus putting 

a considerable maintenance burden on those in the active age groups 

of a decreasing proportion. The ratio of elderly people (aged 65 and 

over) to the working age or active population (aged 15-64), that is, the 

dependency rate of the elderly population, was 27.2% in 2016. It is es-

timated to be as high as 38% by 2030, and 56% by 2050 respectively, 

meaning that every third person will be over 65 years of age.

This will indicate the appearance of an increasing number of chron-

ic and intensive care-related diseases. Every 30th person in Hungary 

now suffers from tumorous diseases, and every 5th person over 60 has 

diabetes. The number of people with hypertension is also extremely 

high, affecting every 3rd person, and there are an alarming number of 

people with cardiac infections, cerebral angiopathies and chronic res- 

piratory diseases. Weight problems include obesity, which is a disease 

in itself, but it also contributes significantly to the appearance of many 

other diseases (i.e. coronary hearth disease, ischemic stroke, diabetes, 

cancer). It is, therefore, a particularly adverse situation that more than 

half of the total population (54%) is overweight or obese. This ratio is 

higher for men (61%) than for women (48%). Regarding adult popu-

lation, it can be stated that the ratio of those middle-aged men who 

smoke on a daily basis is showing a decreasing tendency since 2000, 

however, in the case of women there has only been a slight change in 

the past 15 years.  In addition, positive international trends, i.e. the de-

creasing number of smokers in the youth age group, have not occurred 

in Hungary. 

Hungaropharma, with a clear awareness of its responsibility, is looking 

for a solution in order to improve the health of the domestic popula-

tion. It considers its duty for medicines to arrive on time, moreover, it 

is of major importance for the company to support patient-contacting 

pharmacists with its professional knowledge and skills. The ultimate 

goal of Hungaropharma is to help people achieve a long-lasting, quality 

life as much as it is possible.

Source: KSH, Hungary 2016, Budapest (2017)
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earnest oF 
more to Come

HunGaropHarma Is a leaDInG wHolesaler DomInant 
In tHe marKet For Home HealtHCare proDuCts. wItH 

more tHan sIxtY Years oF experIenCe, proFessIonalIsm 
anD expertIse BeHInD us, we stIll Have tHe prImarY aIm to 

proteCt anD preserve tHe HealtH oF all oF us.

múltunK 
a jövőnK ZÁloGa

a HunGaropHarma veZető és eGYBen meGHatÁroZÓ 
naGYKeresKeDő a HaZaI eGésZséGÜGYI terméKeK 
pIaCÁn. töBB mInt HatvanévnYI tapasZtalattal a HÁtunK 
möGött sZaKmaIsÁGunKKal, és HoZZÁértésÜnKKel ma  
Is uGYanaZ a Cél Hajt mInKet: meGÓvnI és meGőrIZnI 
mInDannYIunK eGésZséGét.

14  értéKeInK our values  15
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gyógySzertárak magyarorSzágon 2016 pHarmacieS in Hungary, 2016

aZ eGésZséGÜGY maGYarorsZÁGon puBlIC HealtH  
In HunGarY

Forrás: ÁNTSZ Source: ÁNTSZ

Magyarországon az egészségügyi szolgáltatást az 

egybiztosítós társadalombiztosítási modell látja el. Az 

állami tulajdonban lévő Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár (OEP) központi hivatalként látja el az Egész-

ségbiztosítási Alap kezelését – ideértve a finanszíro-

zással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos 

feladatokat is. (2017-től az NEAK lépett az OEP he-

lyébe) Az OEP hatáskörébe tartoznak a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási tá-

mogatásával, az egészségügyi technológiák befoga-

dásával kapcsolatos eljárások, valamint az OEP vezeti a 

társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógy-

szerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati 

ellátásokról szóló egységes nyilvántartást is. 

A gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet (OGYÉI) látja el. Az OGYÉI feladatkörébe tar-

tozik a gyógyszertárak működésének és gyógyszer- 

ellátási tevékenységének ellenőrzése, koordinálása, fel-

as well as the recipiency of health technologies. Be-

sides, OEP is keeping the records of pharmaceutical 

products, therapeutic equipment and therapeutic 

provisions supported by social security.

State administrative duties on pharmaceuticals 

are provided by the National Institute of Pharmacy 

and Nutrition (Országos Gyógyszerészeti és Élel-

mezés-egészségügyi Intézet, OGYÉI). OGYÉI’s au-

thority includes controlling, coordinating and super-

vising pharmacy operations and medication supply 

activities, as well as supervising the regional and cap-

ital district Chief Pharmacy Officers and Pharmacy 

Officers. The Institute has further authority over the 

controlling of pharmaceutical wholesale activities, 

and the registration of pharmaceutical products.

In 2016, outpatient treatment in Hungary was 

provided by 2318 private pharmacies (675 branch 

pharmacies), and 72 pharmacies with institutional 

prescription services, while inpatient treatment was 

ensured by 105 institutional pharmacies.

ügyelete, valamint a megyei, illetve fővárosi tiszti fő-

gyógyszerészek, tiszti gyógyszerészek felügyelete. Az 

intézet felel továbbá a gyógyszer-nagykereskedelmi 

tevékenység felügyeletéért, és ők végzik a gyógyszer-

készítmények törzskönyvezését is. 

A magyar járóbeteg-ellátást 2016-ban 2318 magán-

gyógyszertár (675 db fiókgyógyszertár), és 72 intéz-

ményi vényforgalmat lebonyolító gyógyszertár látta el, 

míg a fekvőbetegek ellátását 105 intézeti gyógyszertár 

biztosította. 

Public health service in Hungary is based on the 

single health care insurer social insurance scheme. 

The National Health Insurance Administration 

(Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP) is state 

property, and it serves as a central office that man-

ages the Health Insurance Fund, including financing 

and reimbursement accounting tasks. (From 2017, the 

NEAK has replaced the OEP.) OEP’s scope of author-

ity includes procedures related to the social security 

aids for pharmaceuticals and therapeutic equipment, 
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Public  
pharmacy

Pharmacy with  
institutional 
prescription  

services

Veszprém

81 5

Somogy

76 2

Baranya

94 1

Tolna

61 1

Fejér

90 3

Bács-Kiskun

147 3

Komárom- 
Esztergom

67 2

Budapest

418 20

Pest

263 3

Nógrád

32 2

Heves

75 4

Jász-Nagykun- 
Szolnok

94 3

Csongrád

113 4

Békés

84 3

Hajdú-Bihar

132 1

Borsod- 
Abaúj-Zemplén

146 4

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

139 6

Győr-Moson-Sopron

99 2

Vas

46 1

Zala

61 2
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gyógySzerforgalom nagykereSkedelmi áron (e ft) 2006–2016 között pHarmaceutical SaleS on  wHoleSale price (tHouSand forintS), 2006-2016

gyógySzerforgalom dobozban 2006–2016 között SaleS by unitS, 2006-2016

 Gyógyszertár     Kórház  Pharmacy     Hospital

A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben tá-

masztott legfontosabb alapkövetelmény továbbra is 

a biztonságos gyógyszerellátás, vagyis annak telje-

sítése, hogy minden rászoruló a megfelelő minőség-

ben, mennyiségben, helyen és időben jusson hozzá a 

gyógyszeréhez. A gyógyszer-nagykereskedők előtt 

álló egyik legnagyobb kihívást a gyógyszerhamisítás 

megakadályozása jelenti, amely nemcsak hazai, ha-

nem európai szintű törekvés. A hamisított vagy illegális 

gyógyszerek és egyéb szerek alkalmazása különösen 

veszélyes, mivel sem minőségük, sem hatásuk, sem 

gyártási körülményeik nem ismertek, ezáltal különös 

veszélyt jelentenek a betegek egészségére. A magyar 

gyógyszerforgalmazás egyik legfontosabb jellemzője 

és értéke, hogy a zárt forgalmazási csatornán keresztül 

mind ez idáig hamis gyógyszer nem került forgalomba.

Forrás: IMS Health Source: IMS Health

The most important basic requirement pharma-

ceutical wholesalers need to meet is to continue pro-

viding safe medication. In other words, they should 

provide the needy with medication of the right qual-

ity and quantity, and in the right place and time. One 

of the biggest challenges pharmaceutical wholesal-

ers have to meet is the prevention of the appearance 

of counterfeit medicine, which is not only a domestic 

but a Europe-wide endeavour. The use of counterfeit 

or illegal medicines and other drugs is exceptional-

ly dangerous, because the quality, the effects and 

the manufacturing conditions of such agents are not 

known, thus posing a particular risk to the health of 

patients. One of the most important features and 

value of Hungarian drug distribution is that no coun-

terfeit drugs have been marketed through its closed 

distribution channel.
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 Pharmacy     Hospital Source: IMS Health
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DYnamIC Development 
Is Core to us

HunGaropHarma Is lIKe a BrIDGe anD pIllars In tHe 
pHarmaCeutICal marKet, ensurInG DIreCt, anD IF neeD Be, 

DaIlY proFessIonal ContaCt anD Flow oF InFormatIon 
Between manuFaCturers, pHarmaCIes anD HospItals. 

we DIstrIBute nearlY 17.500 KInDs oF proDuCts oF tHree 
HunDreD anD FIFtY supplIers. tHe proDuCt ranGe as well as 

our servICes are IntenDeD to promote tHe proFessIonal anD 
BusIness Interests oF our Customers, taIloreD to tHem.

lételemÜnK 
a DInamIKus FejlőDés

a HunGaropHarma HíD és pIllér a GYÓGYsZerpIaCon 
– KöZvetlen és aKÁr napI sZaKmaI KapCsolatot 
és InFormÁCIÓÁramlÁst BIZtosít a GYÁrtÓK és a 
GYÓGYsZertÁr, KÓrHÁZaK KöZött. HÁromsZÁZötven 
BesZÁllítÓ KöZel 17 500-Féle terméKét ForGalmaZZuK. 
ma mÁr nemCsaK a terméKvÁlasZtéKunK, Hanem a 
sZolGÁltatÁsaInK Is vevőInK sZaKmaI és ÜZletI érDeKeIneK 
előmoZDítÁsÁra HIvatottaK, aZoKHoZ IGaZoDnaK.
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HunGaropHarma vÁllalatCsoport tHe HunGaropHarma CompanY Group

HungaropHarma zrt.
A Hungaropharma Zrt. Magyarország nagy hagyomá-

nyokkal és a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező 

gyógyszer-nagykereskedelmi cége. Mindemellett ugyan-

akkor újító és állandó mozgásban van: bátor, céltudatos, a 

szokásokkal szakító, a saját útját járó piacvezető, a piacot 

alakító nagykereskedő. A vállalati portfólió optimalizálása 

egyik részeként 2016 év során eladta a kiskeres kedelmi

szegmensben lévő  érdekeltségeit, és év végére minden 

(83) gyógyszertárát értékesítette, így az addig a résztulaj-

donában lévő patikák átkerültek független magángyógy-

szerész-tulajdonba. A Hungaropharma sikeresen működő

franchise üzleti modellt ajánl a jövőben csatlakozni kívánó

gyógyszertárak számára.

tHe HungaropHarma company group
Hungaropharma Zrt. is the pharmaceutical whole-

saler with the largest market share in Hungary, and has 

long-rooted traditions. At the same time, the company is 

innovative and always on the move. It is a brave and pur-

poseful market leading wholesaler; one that is ready to 

defy conventions and choose its own way. As part of its 

corporate portfolio optimization, it sold its retail segment 

interests over the year 2016, and merchandised all (83) of 

its pharmacies by the end of the same year, passing over 

pharmacies in its share to independent private pharma-

cists. Hungaropharma offers a successful franchise busi-

ness model for pharmacies wishing to join in the future.

medimpex zrt.  100 %
Tevékenységének súlypontja a pre-wholesaling tevékenység, vagyis a bérraktározás és a konszignációs raktárak 

működtetése. Állatgyógyászati termékek, szemészeti készítmények forgalmazóival működik együtt, OEP (2017-

től NEAK) által meghirdetett tendereken indul.

belliS egéSzSégtár kft.  100 %
A Hungaropharma célja, hogy az ország legnagyobb fitotéka/egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyama-

tosan bővíti a palettáját, hogy a gyógyszertárak minden esetben olyan minőségi termékpalettát tudjanak felmutatni, 

amely a drogériák és egyéb fitotékaüzletek kínálatánál szélesebb. A vállalat fontosnak tartja, hogy a gyógyszerek 

teljeskörűen, a gyógyászati segédeszközök, tápszerek és pelenkák pedig részben visszakerüljenek a patikákba.

patika platform kft. 100 %
Legfőbb terméke a daxa szoftver. A 2017 első félévében piacra kerülő, saját fejlesztésű gyógyszertári, illetve 

gyógyszertár-irányítási szoftver tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek, és a legmagasabb elvárásoknak.  

Segítségével megszűnik az a kiszolgáltatott – a versenyt teljes mértékben nélkülöző helyzet –, amely ma a gyógy-

szertári szoftverpiacot jellemzi.

patika management kft. 100%
A kft. egyik fontos feladata a saját tulajdonú gyógyszertárak működtetése volt. 2015 végén az anyavállalat 

döntése értelmében – elfogadva a törvényi változásokat, s a kormányzati szándékokat megértve – megkezd-

te a gyógyszertárak értékesítését. A törvényi előírásoknak minden tekintetben megfelelő, korrekt, transzparens  

folyamat 2016 végén sikeresen lezárult. Az értékesített gyógyszertárak immáron tulajdoni szempontból független 

tagokként vesznek részt – szinte maradéktalanul – az Alma franchise együttműködésben. A vállalat egyre hang-

súlyosabb feladata az Alma és Gyöngy program működtetése lesz.

recyclomed kft. 36%
Fő tevékenysége a gyógyszerhulladék begyűjtése. A folyamat kizárólagos koordinátoraként, országos lefedett-

séggel és a szakma megelégedésére, több mint 1500 tonna gyógyszerhulladékot gyűjtött be eddig, nagymérték-

ben hozzájárulva ezáltal a környezetterhelés csökkentéséhez.

medimpex  100 %
Its focus is on pre-wholesaling, i.e. warehousing and consignment warehousing. The company collaborates with 

distributors of veterinary products and ophthalmic products, and participates in OEP (NEAK since 2017) tenders.

belliS egéSzSégtár kft.  100 %
Hungaropharma aims to make it into Hungary’s largest trader of herbal drugs and other products, therefore it 

is continuously expanding its product range, so that pharmacies can have a broader selection of products than 

herbal drug stores and other stores specializing in herbal products. The company believes that medicines should 

be exclusively found in pharmacies, while therapeutic equipment, nutritional supplements and diapers should be 

partially reintroduced into pharmacies.

patika platform kft. 100 %
Its main product is daxa software. The proprietary software for pharmacy and pharmacy management is being 

introduced in the first half of 2017. It is perfectly suited to today’s requirements and meets the highest expecta-

tions. It will help eliminate the vulnerable situation that characterizes the pharmacy software market these days 

– a situation that is completely devoid of competition.

patika management kft. 100%
One of the important tasks of the Ltd. was the operation of the company-owned pharmacies. At the end of 2015, 

according to the decision of the parent company, it began to sell those pharmacies by adopting statutory chan-

ges and understanding government intentions. By the end of 2016, a fair, transparent sales process was comple-

ted successfully, complying fully with the legal requirements. The pharmacies marketed are almost entirely part of 

the Alma franchise cooperation, now as independent members as far as ownership is concerned. An increasingly 

important task of the company in the future will be the operation of the Alma and Gyöngy programs.

recyclomed kft. : 36%
Its main activity is collecting retail pharmaceutical waste. As the exclusive coordinator of the process with natio-

nal coverage, it has collected over 1,500 tonnes of pharmaceutical waste so far causing professional satisfaction, 
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tHe seCret oF our 
suCCess Is qualItY

CommItment to qualItY Is an evIDent part oF 
our everYDaY lIFe. our HIGHlY sKIlleD, CommItteD 

emploYees, as well as tHe qualItY assuranCe sYstems 
operateD BY us are Guarantee For tHIs. tHe Gmp, GDp anD 

HaCCp prInCIples Cut aCross tHe wHole ranGe oF our 
proFessIonal aCtIvItIes, anD our BusIness proCesses are 

BaseD on tHe en Iso 9001:2009 stanDarD.

sIKereInK 
tItKa a mInőséG

a mInőséG IrÁntI elKöteleZettséG mInDennapjaInK 
termésZetes résZe. maGasan KépZett, elHIvatott 
munKatÁrsaInK mellett eZt aZ ÁltalunK műKöDtetett 
mInőséGBIZtosítÁsI renDsZereK GarantÁljÁK. sZaKmaI 
tevéKenYséGÜnK eGésZét ÁtFoGjÁK a Gmp-, a GDp-,  
a HaCCp-elveK, ÜZletI FolYamataInKBan peDIG aZ msZ en Iso 
9001:2009 sZaBvÁnYt alKalmaZZuK.
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ÜGYFeleInK our ClIents

A Hungaropharma 2016. évi árbevételének 

82,5%-a a magángyógyszertárak értékesítési 

csatornájának eredménye, de üzleti eredmé-

nyére befolyással bírt a Hungaropharma Zrt. 

piaci részesedésének növekedése, valamint 

a piac egészének kismértékű erősödése is. A 

„korrekt, kölcsönös előnyökön alapuló” mot-

tóval jellemzett üzletpolitikának megfelelő-

en a Hungaropharma Zrt. ügyfélérték-alapú, 

sztenderdizált szolgáltatási portfóliója és az 

elektronikus kommunikáció fejlesztése pozi-

tív hatást gyakorolt a piaci részesedés növe-

kedésére. Ezek együttes hatására fenntartha-

tóvá vált a sikeres szereplés. 

A Hungaropharma piaci szerepvállalása a 

kórházi értékesítési csatornán belül nagyon 

erős, ugyanakkor a piaci részesedése 20-

25%. A Hungaropharmának nagyon fontos 

a kórházi szegmensben való piaci részvétel, 

ezért minden intézeti, valamint vényforgal-

mú gyógyszertárral kapcsolatban állunk. Szi-

gorú szabályozás és pénzügyi gazdálkodás 

mellett igyekszünk a megfelelő készleteket 

felhalmozni és „sűrű szövésű” biztonsági há-

lót nyújtani a gyógyszer-kereskedelem vala-

mennyi szereplője számára.

A Hungaropharma Cégcsoport elkötele-

zett híve partnerei magas színvonalú kiszol-

gálásának. A klasszikus nagykereskedelmi 

szolgáltatáson túl, kiegészítő szolgáltatást 

nyújt az általa üzemeltetett gyógyszertári 

programok keretében. A gyógyszerészeknek 

kínált szolgáltatás és támogatás rendkívül 

szerteágazó: a készletgazdálkodástól a mar-

ketingtevékenységig, a gyógyszertárak be-

rendezésétől a továbbképzésig. Fontos szá-

munkra, hogy a gyógyszertárak vezetői az 

eredményes működés mellett versenyképes 

szolgáltatást nyújtsanak betegeik számára.

2016 során eladtuk a kiskereskedelemi 

szegmensben lévő érdekeltségeinket, a rész-

tulajdonunkban lévő patikák ezzel átkerültek 

független magángyógyszerész-tulajdonba.  

A magánpatikákkal való együttműködés 

során nemcsak az üzleti konstrukciónkkal 

tűnünk ki a szegmensben, hanem büszkék 

vagyunk a kollégáinkra, munkavégzésük 

minőségére, tevékenységük eredményes-

ségére, az újszerű megoldásainkra, a men-

torprogramjainkra, pályázati rendszerünkre, 

vevőkapcsolatainkra, aminek köszönhetően 

huzamosan és stabilan piacvezetők vagyunk 

a gyógyszertári szegmensben. A hálózatok-

ban részt vevő gyógyszertárak a nagykeres-

kedő legelkötelezettebb partnereit jelentik, 

ezért a hálózatok bővülése fontos összetevő-

je a cégcsoport üzleti sikerességének.

82.5% of Hungaropharma’s annual turnover 

in 2016 resulted from the sales channels of pri-

vate pharmacies. However, the growth of Hun-

garopharma Zrt’s market share and the slight 

reinforcement of the total market both had an 

influence on the company’s operating results. 

Our business policy has the motto of “fairness 

and mutual benefits”, and according to this, 

Hungaropharma Zrt’s standardized service 

portfolio based on client values and the im-

provement of electronic communications both 

had a positive impact on the growth of market 

share. These all contributed to the possibility 

to maintain a successful performance.

Within the hospital sales channel, Hungaro-

pharma has a very strong market participation, 

at the same time it has a market share of 20-

25%. For Hungaropharma it is highly import-

ant to participate in the hospital segment, and 

that is why we are dealing with all institutional 

pharmacies and pharmacies with institutional 

prescription services.  Applying strict regula-

tions and financial management practices, we 

strive to accumulate suitable stocks, and pro-

vide a “densely woven” safety net for all play-

ers in the field of pharmaceutical wholesale.

The Hungaropharma Group is committed 

to providing high-quality service to its part-

ners. Besides the classic wholesale service, it 

offers ancillary service as well within the scope 

of the pharmacy programs run by the group.  

The services and support offered to pharma-

cists are extremely diverse, ranging from stock 

management to marketing activity, from phar-

macy equipment to trainings. It is important 

for us that pharmacy leaders conduct an ef-

fective performance and provide their patients 

with a competitive service.

During the year 2016, we sold our interests 

in the retail segment, thus our share-owned 

pharmacies were transferred to the owner-

ship of independent private pharmacists.  As 

far as our cooperation with private pharma-

cies, our business scheme is outstanding in 

the segment. Moreover, we are proud of our 

colleagues, the quality and efficiency of their 

work, our innovative solutions, mentoring pro-

grams, tender system and customer relation-

ships, all leading to our permanent and stable 

market leadership in the pharmacy segment. 

Pharmacies in the networks are the most com-

mitted partners of wholesalers, so network ex-

pansion is a vital part of the business success 

of the company group.
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tÁBlÁZatoK taBles
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turnover of HungaropHarma 2006-2016

értékeSített dobozSzám 2006–2016 SaleS by unitS 2006-2016

a HungaropHarma árbevétele 2006–2016
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people are tHe  
BIGGest value For us

we BelIeve tHat BeHInD everY Great aCt tHere Is a 
valuaBle person. tHereFore, our proFessIonal team 

anD ClIents are provIDeD wItH tHe most we Can GIve.  
we serve our partners wItH tHe Best oF our 

proFessIonalIsm BY orGanIsInG proFessIonal ConFe-
renCes anD ClIent meetInGs, anD our emploYees are 

provIDeD wItH FamIlY-FrIenDlY joBs. soCIal responsIBIlItY 
Is oF HIGH ImportanCe to us, anD we are prouD oF HavInG 

ImplementeD a serIes oF Complex proGrams.

sZÁmunKra 
aZ emBer aZ IGaZI értéK

HIsZÜnK Benne, HoGY mInDen naGYsZerű tett  
möGött eGY értéKes emBer Áll. eZért nemCsaK 
sZaKemBerGÁrDÁnK, De ÜGYFeleInK sZÁmÁra Is  
a maxImumot nYújtjuK: sZaKmaI KonFerenCIÁnKKal, 
ÜGYFéltalÁlKoZÓInKKal sZaKmaIsÁGunK leGjavÁt nYújt-
juK Át partnereInKneK. munKatÁrsaInK sZÁmÁra CsalÁD- 
BarÁt munKaHelYet BIZtosítunK. sZÁmunKra a tÁrsaDalmI 
sZerepvÁllalÁs Is Fontos értéK, eZért BÜsZKéK vaGYunK  
aZ ÁltalunK meGvalÓsított Komplex proGramsoroZatra.
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munKatÁrsaInK our staFF

A Hungaropharma Zrt. életében fontos értéket képvi-

selnek munkatársaink. Vállalati kultúránkat jellemzi a 

minőségtudat, a teljesítményorientáció, az emberköz-

pontúság, a munkatársak bevonása, a hagyományok 

tisztelete és mindemellett a folyamatos változás, meg-

újulás és innováció.

 

AdAtok 2016-bAn

A foglalkoztatottak átlagos  
állományi létszáma: 

640 fő

nemek megoszlásA

nő 403 fő

férfi 237 fő

FoglAlkoztAtás jellege

fizikai munkatárs 334 fő

szellemi munkatárs 306 fő

FoglAlkoztAtás munkAidő szerint

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

544 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

96 fő

Az elmúlt évtized gyógyszer-nagykereskedelmi válto-

zásai arra késztettek minket, hogy a korábbinál hatéko-

nyabb humánerőforrás-gazdálkodási modellt vezessünk 

be. Elkötelezett, motivált, szakmailag jól felkészült mun-

katársakban látjuk a vállalati siker kulcsát. Célunk, hogy 

valamennyi munkatársunk tudjon azonosulni vállalatunk 

jövőképével, célkitűzéseivel és hosszú távú tevékenysé-

gével járuljon hozzá a vállalati eredményekhez, és része-

süljön a Hungaropharma sikereiből.

A toborzás és kiválasztás területén nagy hangsúlyt fek-

tetünk a jövendő munkatárs szakismerete mellett az 

adott munkakör által támasztott készségekre és képes-

ségekre. Különböző tesztek, viselkedésalapú interjútech-

nikák és AC-k bevezetésével találjuk meg a legalkalma-

sabb munkatársakat. Új munkatársaink minél gyorsabb 

beilleszkedését betanulási programmal támogatjuk. 

A teljesítménymenedzsment fontos szerepet tölt be vál-

lalatunknál. Úgy véljük, hogy a rendszeres teljesítmény-

értékelő és célkitűző beszélgetések javítják a vezető és 

a munkatárs közötti kommunikációt és hozzájárulnak a 

munkatárs motivációjához. A teljesítmény iránti elköte-

Our employees are of great value to us in Hungaro-

pharma Zrt. Our corporate culture is characterized 

by quality consciousness, performance orientation, 

human focus, employee involvement, respect for tra-

ditions, and besides, constant change, renewal and 

innovation.

FActs And Figures in 2016

Average number  
of permanent staff

640 people

gender distribution

women 403 people

men 237 people

ProFessionAl stAtus

doing physical work 334 people

doing intellectual work 306 people

emPloyment by working time

Full-time employees 544 people

Part-time employees 96 people

The changes in the pharmaceutical wholesale trade 

in the past decade have urged us to introduce a more 

effective human resource management model. The 

key to corporate success lies in committed, motivat-

lezettségünk megnyilvánul az együttműködést és ha-

tékonyságot fejlesztő programokban, valamint képzési 

rendszerünkben is, ahol lehetőséget biztosítunk a kü-

lönböző szakmai képzések elvégzésére, az egyes kom-

petenciák fejlesztésére. A vezetőképzés mellett fontos a 

vezető-utánpótlás tervezése és a karriermenedzsment. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a dolgozói elégedettség 

felmérésére és fenntartására. Workshopok keretén belül 

igyekszünk feltérképezni a munkavállalói igényeket, ja-

vaslataikat beépítjük mindennapjainkba. Egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetünk a közösségteremtő programokra, 

mint a Családi Nap. Fontosnak tartjuk a jó munkakörül-

mények megteremtése mellett a biztonságos munkavég-

zést és munkatársaink egészségmegőrzését. Cafeteria- 

 rendszerünk számos elemével lehetőséget biztosítunk a 

kikapcsolódásra, feltöltődésre, üdülésre. Munkatársaink 

kedvezményesen vehetik igénybe a Zamárdiban találha-

tó üdülőnket.

Javadalmazási rendszerünk az alapbéren túl variábilis, 

teljesítményarányos részeket is tartalmaz, így munkatár-

saink látják, hogyan járul hozzá az egyéni teljesítmény a 

vállalati sikerhez. Minden munkatársunk részesülhet év 

végi jutalomban a közösen elért vállalati eredmények 

alapján. Hosszú távon elkötelezett munkatársainkat 

megbecsüljük és lojalitási program keretében elismerjük 

az itt töltött éveket.

ed, professionally well-prepared employees. We aim 

for all our employees to be able to identify themselves 

with our company’s visions and objectives, and con-

tribute to corporate results by keeping long-term 

positions, thus receive a share of Hungaropharma’s 

successes.

During recruitment and selection procedures, great 

emphasis is placed on the future employee’s ex-

pertise, as much as their talents and skills the given 

sphere of activity demands. When finding the most 

suitable staff members we use various tests, be-

haviour-based interview techniques and ACs. Quick 

adaptation of our new colleagues is supported by tu-

toring programs.

Performance management plays an important role in 

our company. We believe that regular performance 

evaluation and target-setting discussions improve 

communication between managers and the staff they 

manage, at the same time help the employees with 

motivation. Our commitment to performance is man-

ifested in the programs enhancing collaboration and 

efficiency; our training system is designed to provide 

a chance for our staff to complete professional train-

ings and develop individual competencies. Leadership 

training, as well as leadership recruitment and career 

management are all important to us.

We put special emphasis on assessing and maintain-

ing employee satisfaction. Workshops are organized 

to map employee needs and suggestions, which are 

then incorporated into everyday work life. More and 

more significance is laid on community building pro-

grams, like Family Day. We consider it important to 

create good and safe working conditions, and pro-

mote staff health and well-being. Parts of our Cafe-

teria system can be used for holiday and recreational 

purposes. Staff members can visit our holiday resort 

in Zamárdi at a discount price.

Besides basic salaries, our allowance system contains 

variable, performance-linked components as well, so 

our employees can see how their individual perfor-

mance contributes to corporate success. All of our 

employees can benefit from a year-end reward based 

on jointly achieved corporate results. Long-term com-

mitment is rewarded by appreciation and acknowl-

edged by our loyalty program. 

2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t
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we are open 
to CHanGe

as tHe worlD CHanGes, so must we  Follow tHe 
CHanGes. tHat Is wHY our CompanY Is at tHe ForeFront, 

applYInG InnovatIve traDInG solutIons anD an  
up-to-Date, CompetItIve servICe-matrIx. we Know tHat 

our marKet leaDer posItIon Can onlY Be aCHIeveD 
BY estaBlIsHInG stronG partnersHIp, a BroaD proDuCt 

portFolIo, anD BusIness Development responsIve to all 
marKet CHanGes.

nYItottaK vaGYunK 
a vÁltoZÁsra

aHoGY a vIlÁG vÁltoZIK, úGY Kell neKÜnK Is Követ- 
nÜnK a vÁltoZÁsoKat. vÁllalatunK éppen eZért jÁr 
élen aZ újsZerű KeresKeDelmI meGolDÁsoK, vala-
mInt a napraKésZ, versenYKépes sZolGÁltatÁsmÁtrIx 
KIalaKítÁsÁBan és alKalmaZÁsÁBan, HIsZen tuDjuK: 
pIaCveZető poZíCIÓnKat CsaK erős partnerséGGel, sZéles 
terméKportFÓlIÓval és mInDen pIaCI vÁltoZÁsra reaGÁlÓ 
ÜZletFejlesZtéssel érHetjÜK el. 
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2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

FejlesZtéseInK our Developments

Mivel az egészségbiztosítók szerte a világban folya-

matosan csökkentik az egészségügyi kiadásokat, Ma-

gyarországon a gyógyszer-nagykereskedőknek azon 

kell dolgozniuk, hogy szolgáltatói profiljukat bővítsék. 

A Hungaropharma 2016-ra túllépett a szűken vett 

nagykereskedelmi tevékenység keretein: létrehoztuk a 

Gyöngy programot, 2013-ban indult az Alma Franchise, 

a terápiahűség erősítése érdekében működtetjük Pra-

xisPlatform üzletágunkat, nemrég pedig a Bellis Egész-

ségtár megvásárlása révén pozíciónkat jelentősen 

megerősítettük az étrend-kiegészítő, egészségmeg-

őrző készítmények piacán. Tavaly ősszel a grandEXPO 

bizonyította, hogy mindig képesek vagyunk teljesen új 

arcunkat mutatni. 

A Hungaropharma innovatív nagykereskedőként kata-

lizátor a fejlesztésekben, mert olyan visszacsatolásokat 

közvetít, amelyek segítik a fejlődést: eljuttatja az igé-

nyeket és a mindennapi gyakorlat tapasztalatait is a 

gyártókhoz. 2016-ban elkészítettünk egy BI (Business 

Intelligence) fejlesztést, amely képes arra, hogy a nagy 

mennyiségű adatból használható információt adjon, 

ami megkönnyíti a kereskedelmet és a beszerzést. Fo-

lyamatban van az új raktárvezérlő szoftver telepítése 

is, ami óriási kihívás egy vállalat életében. A fejlesztést 

As healthcare providers throughout the world are 

constantly reducing healthcare costs, pharmaceutical 

wholesalers in Hungary need to expand their service 

profiles. By 2016, Hungaropharma had gone beyond 

the narrow definition of wholesale business, for it had 

created the Gyöngy program and launched the Alma 

Franchise in 2013. Moreover, the company operates its 

PraxisPlatform business in order to increase therapy 

fidelity, and recently has bought Bellis Egészségtár, 

by which it has significantly strengthened its position 

in the market for dietary supplements and healthcare 

products. Last autumn’s grandEXPO proved that we 

are always able to come up with a brand new facet.

Hungaropharma is an innovative wholesaler, and thus 

acts as a catalyst for developments. It delivers feed-

tavaly kezdtük el, jövőre fejezzük be, így Magyarorszá-

gon elsőként a Hungaropharma vezeti be ezt az SAP 

EWM raktárvezérlési modult. A Hungaropharma lo-

gisztikai kapacitásai megfelelőek, de pont azért, hogy 

minél zökkenőmentesebb legyen a kapcsolat a gyógy-

szertárakkal, Budapesten és Debrecenben az árube-

érkezés és kiszállítás átbocsátóképességét megtöbb-

szöröztük.  

Büszkén jelentjük, hogy 2016-ban – több év erőfeszíté-

sének  eredményeként  – végső fejlesztési stádiumba 

került a Hungaropharma által menedzselt és fejlesztett 

gyógyszertár-irányítási rendszer, a daxa, amely a mai 

kor szakmai követelményeinek maximálisan megfe-

lel: dinamikus, flexibilis és egyben gyógyszerészbarát 

rendszer. Piacra vezetése 2017 fontos feladata lesz.

back that helps the advancement of these develop-

ments, that is to say, it brings the needs and experien-

ces of everyday practice to manufacturers. In 2016, we 

came up with a BI (Business Intelligence) development 

that is capable of processing large amounts of data 

and extracting useful information to facilitate trading 

and procurement. A new warehouse control software 

is being installed, which is a huge challenge in a com-

pany’s life. Development processes started last year, 

and will finish next year, meaning that Hungaropharma 

will be the first company to introduce the SAP EWM 

warehouse management module in Hungary. As far as 

logistics are concerned, great improvements were int-

roduced here as well this year. Although Hungarophar-

ma has adequate logistics capacity, we multiplied the 

throughput of goods receipt and distribution in Buda-

pest and Debrecen, in order to have seamless connec-

tions with pharmacies.

We are proud to announce that in 2016, as a result 

of several years of effort, Hungaropharma’s com-

pany-managed and developed pharmacy manage-

ment system named daxa reached its final stage of 

development. Daxa meets today’s professional requi-

rements to a full extent: it is a dynamic, flexible and 

user-friendly system. Introducing it to the market is an 

important task of 2017.
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It Is HealInG 
tHat we DelIver

HunGaropHarma aIms to provIDe tHe HIGHest qualItY 
servICe ConCernInG tHe DIstrIButIon oF HealtHCare 

proDuCts, anD Is, tHereFore, In tHe leaD In tHe 
Development oF wHolesale loGIstICs InnovatIon  

anD solutIons taIloreD to tHe neeDs oF InDustrY 
plaYers. tHe CompanY ConsIDers Its DutY to ContrIBute 

to tHe preservatIon anD Improvement oF puBlIC  
HealtH BY ensurInG HIGH qualItY oF pHarmaCeutICal 

wHolesale In HunGarY.

GYÓGYítÁst 
sZÁllítunK

a HunGaropHarma Célja, HoGY a leGmaGasaBB 
sZínvonalú sZolGÁltatÁst nYújtsa aZ eGésZséG-
ÜGYI terméKeK DIsZtrIBúCIÓja sorÁn, eZért élen 
jÁr a naGYKeresKeDelmI loGIsZtIKaI InnovÁCIÓ és aZ 
ÁGaZatI sZereplőK IGénYeIre sZaBott meGolDÁsoK 
FejlesZtéséBen. mInDenKorI FelaDatÁnaK teKIntI, HoGY 
a maGYarorsZÁGI GYÓGYsZer-naGYKeresKeDelem maGas 
sZínvonalÁt BIZtosítva HoZZÁjÁruljon a népeGésZséG  
meGőrZéséHeZ és javítÁsÁHoZ
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é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

HunGaropHarma loGIsZtIKa HunGaropHarma loGIstICs

A Hungaropharma hazánkban egyedülálló módon, a 

gyógyszer-kereskedelem minden szereplőjének szállít, a 

járó- és fekvőbeteg-ellátás átfogó ismeretének birtoká-

ban az általános magas szintű szolgáltatásaink mellett az 

egyedi igények széles körét is teljesíteni tudja. Magyar-

ország legnagyobb és legkorszerűbb gyógyszer-nagy-

kereskedelmi raktárbázisa, valamint a legmodernebb 

automata komissiózó rendszerek teszik lehetővé, hogy 

a társaság évente közel 140 millió doboz terméket érté-

kesítsen. 2016-ban a Hungaropharma megtöbbszörözte 

az áruérkezés és -kiszállítás átbocsátóképességét Buda-

pesten és Debrecenben.

A Hungaropharma Zrt. országos lefedettségű kiszol-

gálást biztosít 5 logisztikai központjából és 6 átrakójából.

logiSztikai központjaink, 
Hozzá tartozó átrakók: 
• Budapesti Logisztikai Központ, átrakók:  

 Szolnok, Szeged, Kiskunhalas

• Debreceni Logisztikai Központ, átrakó:  

 Mezőberény

• Kaposvári Logisztikai Központ, átrakó: Pécs 

• Miskolci Logisztikai Központ 

• Veszprémi Logisztikai Központ, átrakó: Szombathely 

Logisztikai központjainkban európai szintű raktár- 

technológia áll rendelkezésre, ahol 100%-os automata 

komissiózó rendszer teszi lehetővé a megrendelések 

gyors teljesítését. Korszerű KNAPP hajtott pályás rak-

tártechnológia használatával a megbízásokat a rendelés 

fogadásától, a komissiózáson keresztül egészen a cso-

magolásig 30–40 percen belül teljesítjük. 

Logisztikai központjaink átlagosan 540 000 termé-

ket szednek ki egy nap alatt, kiszedési pontossági muta-

tónk pedig meghaladja a 99,9%-ot. 

Üzleti és logisztikai rendszerünk pontosan szervezett 

működését a világ legelterjedtebb integrált vállalatirá-

nyítási rendszere, a folyamatosan újabb, korszerű infor-

mációs és kommunikációs egységekkel (CRM, BI, EWM) 

bővülő SAP biztosítja, melynek legújabb termékét, az 

SAP EWM raktárvezérlési modult – 2016-ban Magyaror-

szágon elsőként – a Hungaropharma kezdte el bevezetni. 

A minőség iránti elkötelezettség mindennapjaink ter-

mészetes része. Saját anyagvizsgáló laboratóriumunk 

évi több mint 2000 mintát elemez, a legkorszerűbb  

FT-IR műszerekkel, a kromatográfiás és spektroszkópiás 

vizsgálatok teljes vertikumával. A szakmai tevékenység 

egészét átfogják a GMP-, a GLP-, a HCCP-elvek, üzleti 

folyamatainkban pedig az MSZ EN ISO 9001:2009 szab-

vány követelményeinek az alkalmazása.

A Hungaropharma mintegy 350 gyártó és forgalma-

zó partnerének 17 500 termékféleségét forgalmazza. 

Magyarországon egyedüliként elmondhatjuk, hogy tel-

jes termékpalettát tartunk fenn a járó és fekvő betegek 

ellátásához. 

Kiegészítő szolgáltatásként a gyártók számára 

bizományosi és bérraktárt is működtetünk, valamint 

felvállaltuk egyedi igényre, a magyarországi forgalom-

ba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények 

importálását és kiszállítását is. Magyarországon egye-

düliként életmentő raktárt és ügyeletet üzemeltetünk 

– ezzel együtt minden partnerünk számára stratégiai 

készletet tartunk fenn.

Hungaropharma is a unique supplier to all players in-

volved in the trading of medicinal products. The compa-

ny possesses a comprehensive knowledge of outpatient 

and inpatient medical care, thus can provide general 

high quality services, and fulfil a wide range of unique 

needs. Hungary’s largest and most up-to-date pharma-

ceutical wholesale warehouse base, and the most state-

of-the-art automatized commission system make it pos-

sible for the company to sell nearly 140 million boxes 

with products a year. In 2016, Hungaropharma multiplied 

the throughput of goods receipt and distribution both in 

Budapest and Debrecen.

Hungaropharma Zrt’s services operate with national 

coverage from 5 logistics centres and 6 transfer loca-

tions. 

our logiSticS centreS and tHe relat-
ed tranSfer locationS:
•  Budapest Logistics Centre; transfer locations:  

Szolnok, Szeged, Kiskunhalas

• Debrecen Logistics Centre; transfer location:  

 Mezőberény

• Kaposvár Logistics Centre; transfer location: Pécs

• Miskolc Logistics Centre

• Veszprém Logistics Centre; transfer location:  

 Szombathely

Store technology in our logistics centres are at Eu-

ropean level, including a 100% automatized ccom-

mission system to fulfil orders in a fast way. It takes  

30-40 minutes from receiving orders and executing 

commissions to packaging due to use of the up-to-date 

KNAPP warehouse technology. 

Our logistics centres are handling 540,000 items a 

day on the average. The accuracy index on handling ex-

ceeds 99.9%.

Our business and logistics systems have prompt-

ly organized operation schemes, which are supported 

by SAP, the world’s most popular integrated corpo-

rate management system with continuous upgrades of 

new and modern information and communication units 

(CRM, BI, EWM). In 2016, Hungaropharma was the first 

one to launch the system’s latest product, the SAP EWM 

warehouse control module.

Commitment to quality is an evident part of our eve- 

ryday life. We have our own tester laboratory, which 

analyses over 2,000 samples a year, with the aid of the 

most up-to-date FT-IR instruments and the whole range 

of chromatographic and spectroscopic analyses. The 

GMP, GDP and HACCP principles cut across the whole 

range of our professional activities, and our business 

processes are based on the EN ISO 9001:2009 standard.

Hungaropharma distributes nearly 17,500 kinds of 

products of 350 producers and distributors. We are the 

only company in Hungary which covers the whole prod-

uct range related to outpatient and inpatient care.

As an ancillary service, we operate commission and 

general warehouse and storage services for produc-

ers, and we offer import and delivery services in case 

of goods lacking Hungarian marketing authorization, 

tailored to individual needs. Unlike no other companies 

in Hungary, we keep a life-saving warehouse and a non-

stop service in operation, apart from holding a strategic 

stock for all our partners.
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we BelIeve 
In InnovatIon

It Is InnovatIon tHat taKes us FurtHer. tHereFore, 
our CompanY Is at tHe ForeFront In sHapInG trenD 

FollowInG partner proGrams; BesIDe our ContraCtual 
sYstem BaseD on tHe stanDarD FrameworK, InDIvIDual 

partner proGrams also Help In provIDInG Full servICe to 
our ClIents. In reCent Years, we Have estaBlIsHeD HunGarY’s 

BIGGest anD most moDern pHarmaCeutICal wHolesale 
wareHouse Base, anD we are leaDInG In tHe area oF eleCtronIC 

CommunICatIons servICes.

HIsZÜnK 
aZ InnovÁCIÓBan

CsaK aZ InnovÁCIÓ vIsZ előre. éppen eZért vÁlla- 
latunK élen jÁr a trenDeKet Követő partnerproG- 
ramoK KIalaKítÁsÁBan. íGY a stanDarD KeretrenD- 
sZeren alapulÓ sZerZőDéses renDsZerÜnK mellett 
aZ eGYénre sZaBott partnerproGramjaInK seGítIK 
ÜGYFeleInK teljes Körű KIsZolGÁlÁsÁt. aZ elmúlt éveKBen 
maGYarorsZÁG leGnaGYoBB és leGKorsZerűBB GYÓGY-
sZer-naGYKeresKeDelmI raKtÁrBÁZIsÁt HoZtuK létre, és élen 
jÁrunK aZ eleKtronIKus KommunIKÁCIÓ terÜletén Is.
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2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

mérleg 
adatok: E Ft-ban

megnevezés 2015 2016 eltérés index

Befektetett eszközök 9 976 616 9 179 921 -796 695 92,0%

Forgóeszközök 40 672 261 46 946 882 6 274 621 115,4%

Aktív időbeli elhatárolások 720 883 282 615 -438 268 39,2%

eszközök (aktívák) összesen 51 369 760 56 409 418 5 039 658 109,8%

Saját tőke 14 864 735 21 409 775 6 545 040 144,0%

Céltartalékok 111 944 149 339 37 395 133,4%

Kötelezettségek 36 131 835 34 763 244 -1 368 591 96,2%

Passzív időbeli elhatárolások 261 246 87 060 -174 186 33,3%

Források (passzívák) összesen 51 369 760 56 409 418 5 039 658 109,8%

eredménykimutatáS 
adatok: E  Ft-ban

megnevezés 2015 2016 eltérés index

Értékesítés nettó árbevétele 264 198 939 277 252 251 13 053 312 104,9%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE

5 106 731 6 424 940 1 318 209 125,8%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK  
EREDMÉNYE

-1 218 785 159 1 218 944 -

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3 887 946 6 425 099 2 537 153 165,3%

ADÓZOTT EREDMÉNY 3 657 263 6 080 610 2 423 347 166,3%

balance SHeet
Figures in thousand HUF

HeAding 2015 2016 diFFerence index

Fixed assets 9 976 616 9 179 921 -796 695 92,0%

Current assets 40 672 261 46 946 882 6 274 621 115,4%

Prepayments and accrued 
income

720 883 282 615 -438 268 39,2%

total instruments (assets) 51 369 760 56 409 418 5 039 658 109,8%

Equity capital 14 864 735 21 409 775 6 545 040 144,0%

Provisions 111 944 149 339 37 395 133,4%

Liabilities 36 131 835 34 763 244 -1 368 591 96,2%

Accruals and deferred income 261 246 87 060 -174 186 33,3%

total resources (liabilities) 51 369 760 56 409 418 5 039 658 109,8%

outturn account
Figures in thousand HUF

HeAding 2015 2016 diFFerence index

Net sales revenues 264 198 939 277 252 251 13 053 312 104,9%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

5 106 731 6 424 940 1 318 209 125,8%

RESULT ON FINANCIAL OPE-
RATIONS

-1 218 785 159 1 218 944 -

PROFIT BEFORE TAX 3 887 946 6 425 099 2 537 153 165,3%

PROFIT AFTER TAX 3 657 263 6 080 610 2 423 347 166,3%

a HunGaropHarma GaZDasÁGI mutatÓI HunGaropHarma’s eConomIC InDICators

A Hungaropharma Zrt. gazdálkodására vonatkozó főbb magyar számviteli törvény szerinti mutatók az alábbiak: Accounting measurements defined by the Hungarian Accounting Act concerning Hungaropharma Zrt’s manage-

ment are as follows:
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2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

economic and financial indicatorS 
HeAding diFFerence index

A. indicAtors oF FinAnciAl situAtion yeAr 2015 yeAr 2016

Equity capital ratio 28,94% 37,95%

Equity capital gains ratio 246,97% 355,71%

Capital voltage 243,07% 162,37%

b. indicAtors oF FinAnciAl-liquidity 
situAtion

yeAr 2015 yeAr 2016

Liquidity indicator I. 1,20 1,38

Net indebtedness 1,01 0,55

c. indicAtors oF income situAtion yeAr 2015 yeAr 2016

Return on sales operating profit 1,93 2,32

Stock circulation speed 26,38 nap 26,09 nap

ebitdA 5 483 536 6 734 879

gazdaSági-pénzügyi mutatók 
megnevezés eltérés index

A. vAgyoni Helyzet mutAtói 2015 év 2016 év

Saját tőke aránya 28,94% 37,95%

Saját tőkenövekmény aránya 246,97% 355,71%

Tőkefeszültség 243,07% 162,37%

b. Pénzügyi-likviditási Helyzet mutAtói 2015 év 2016 év

Likviditási mutató I. 1,20 1,38

Nettó eladósodottság 1,01 0,55

c. jövedelmi Helyzet mutAtói 2015 év 2016 év

Árbevétel-arányos üzemi eredmény 1,93 2,32

Készlet forgási sebessége 26,38 nap 26,09 nap

ebitdA 5 483 536 6 734 879

 

A vállalatcsoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált jelentése:

konSzolidált mérleg 
adatok: E Ft-ban

megnevezés 2015 2016 eltérés index

Befektetett eszközök 7 984 114 8 599 007 614 893 107,7%

Forgóeszközök 44 908 647 51 655 362 6 746 715 115,0%

ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN 52 892 761 60 254 369 7 361 608 113,9%

Saját tőke 15 014 721 22 688 914 7 674 193 151,1%

Kötelezettségek 37 878 040 37 565 455 -312 585 99,2%

Források (PAsszívák) 
összesen 52 892 761 60 254 369 7 361 608 113,9%

konSzolidált eredménykimutatáS 
adatok: E Ft-ban

megnevezés 2015 2016 eltérés index

Értékesítés nettó árbevétele 270 271 078 291 947 841 21 676 763 108,0%

Értékesítés önköltsége 256 960 804 276 810 044 19 849 240 107,7%

Bruttó fedezet 13 310 274 15 137 797 1 827 523 113,7%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG   
EREDMÉNYE 

5 719 200 9 853 156 4 133 956 172,3%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

-194 828 -53 157 141 671 27,3%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 533 905 9 831 790 4 297 885 177,7%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 546 302 8 476 225 3 929 923 186,4%

The consolidated report of the Company Group, prepared according to International Financial Reporting Standards (IFRS):

conSolidated balance SHeet 
Figures in thousand HUF

HeAding 2015 2016 diFFerence index

Fixed assets 7 984 114 8 599 007 614 893 107,7%

Current assets 44 908 647 51 655 362 6 746 715 115,0%

TOTAL INSTRUMENTS 
(ASSETS) 52 892 761 60 254 369 7 361 608 113,9%

   

Equity capital 15 014 721 22 688 914 7 674 193 151,1%

Liabilities 37 878 040 37 565 455 -312 585 99,2%

totAl resources  
(liAbilities) 52 892 761 60 254 369 7 361 608 113,9%

conSolidated income Statement 
Figures in thousand HUF

HeAding 2015 2016 diFFerence index

Net sales revenues 270 271 078 291 947 841 21 676 763 108,0%

Cost price 256 960 804 276 810 044 19 849 240 107,7%

Gross yield 13 310 274 15 137 797 1 827 523 113,7%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

5 719 200 9 853 156 4 133 956 172,3%

RESULT ON FINANCIAL OPE-
RATIONS

-194 828 -53 157 141 671 27,3%

PROFIT BEFORE TAX 5 533 905 9 831 790 4 297 885 177,7%

PROFIT AFTER TAX 4 546 302 8 476 225 3 929 923 186,4%

A 2015. évi adatok megfelelnek a 2016. 01. 01-től hatályos számviteli törvény változásainak.

The 2015 figures correspond to changes in the Accounting Act in force since 1 January 2016.

(folytatódó és megszűnő tevékenység együtt) (Continuing and discontinuing activities together/added up)
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CreatInG GenuIne 
values

 For Years, HunGaropHarma Zrt. Has Been aImInG 
For alIGnInG soCIetal enGaGement wItH eConomIC 

weIGHt. tHe CompanY’s soCIal responsIBIlItY Is manI-
FesteD manIFolD, suCH as In tHe support oF non-proFIt 

orGanIZatIons For tHe Development oF HunGarIan 
HealtH Care, anD tHe Development oF loCal CommunItIes. 

BesIDes, It provIDes proFessIonal traInInG anD support For 
YounG pHarmaCIsts, anD, taKes aCtIon For envIronmental 

proteCtIon. 

valÓDI értéKet 
teremtÜnK

a HunGaropHarma Zrt. éveK Óta töreKsZIK 
arra, HoGY a tÁrsaDalmI sZerepvÁllalÁsa össZ-
HanGBan leGYen GaZDasÁGI súlYÁval. tÁrsaDalmI 
FelelősséGvÁllalÁsa meGnYIlvÁnul a maGYar eGésZ-
séGÜGY FejlesZtéséért tevéKenYKeDő nonproFIt sZer-
veZeteK tÁmoGatÁsÁBan, a HelYI KöZösséGeK FejlesZ- 
téséBen, a FIatal GYÓGYsZerésZeK sZaKmaI tovÁBBKépZé-
séBen és tÁmoGatÁsÁBan, valamInt a KörnYeZet meGÓvÁsÁra 
tett IntéZKeDéseIBen. 
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2016
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

a HunGaropHarma 
tÁrsaDalmI sZerepvÁllalÁsa

HunGaropHarma’s  
soCIetal enGaGement

Hungaropharma Zrt. considers it impor-

tant to take up corporate social responsi-

bilities. Thus we would like to become an 

indispensable player on the scene of eco-

nomic and social developments and quali-

tative improvements, where the respect of 

basic human rights, national and universal 

human values, and environmental protec- 

tion are fundamental concerns.

Our company is committed to the bat-

tle against drug counterfeiting. Our quality 

assurance system, which has a key role in 

this battle, is constantly being developed 

and upgraded, just like the intellectual and 

infrastructural cores behind it. The most 

important basic requirement pharmaceuti-

cal wholesalers need to meet is to continue 

providing safe medication. In other words, 

they should provide the needy with medi-

cation of the right quality and quantity, and 

in the right place and time. Drug counter-

feiting is not exclusively a big Third World 

problem, for counterfeit medicines have al-

ready appeared in the European Union as 

well, primarily in the field of Internet drug 

marketing. One of the most important cha-

racteristics and value of Hungarian drug 

distribution is that no counterfeit drugs 

have been marketed through its closed 

distribution channel. 

Hungaropharma Zrt., being the first and 

foremost in the pharmaceutical wholesale 

sector, has developed a comprehensive 

social responsibility program to provide 

indispensable support for non-profit or-

ganizations acting for the development of 

healthcare in Hungary. We have formed 

cooperation with a number of legally stable, 

transparent and successful foundations like 

the Bátor Tábor Foundation.

Social changes in the past years have 

highlighted the growing importance and 

role of unions and collaborations among lo-

cal communities. The prime mover behind 

such initiatives is always a person who be-

comes aware of a problem and takes char-

ge of finding a solution to it with a sense 

of vocation. Hungaropharma Zrt. assumes 

responsibility for the support of Hungari-

an pharmacists in dealing with certain so-

cial problems and in participating actively 

in local community development projects. 

Therefore in 2016 we opened an invitation 

to tender again, with the title “Együtt a he-

lyi közösségekért” (Together for the Cause 

of Local Communities) in order to support 

their initiatives. A total of 111 tenders were 

submitted to us, almost all of which intro-

duce activities and series of programs that 

are based on pharmacist vocation and their 

desire to help.

It is of high importance and emphasis to 

us to share our accumulated knowledge and 

hand it over to the people of future genera-

tions. Therefore, we opened our scholarship 

program once more in 2016, available for 

young people participating in the Rozsnyai 

Mátyás Memorial Contest. Besides, we took 

up the role of the main sponsor of the event, 

thus reinvigorating the professional scene 

as every year more and more young phar-

macists enter the competition.

We are proud to announce that the Tö-

rök József Circle, a club that we started two 

years ago to assist young pharmacists in 

further education and experience gain, pro-

vided its members with numerous exciting 

and multifaceted programs in 2016.

In 2016, grandEXPO, an event for phar-

maceutical industry, was organized by us, 

thus creating a tradition. We managed to 

address all players in the fragmented drug 

market and provide them with the opportu-

nity of intense cooperation.

We took part in organizing the World 

Pharmacist Day celebrations, for we think 

this profession should be in focus on more 

than one day a year. Our creative solutions 

for the World Pharmacist Day gained pro-

fessional recognition and were rewarded 

with the Effie and Prizma Awards. 

We are devoted to the cause of environ-

mental protection and the spreading of 

conservation practice to a wide audience. 

It is important for us to minimise the un-

favourable effects on the environment in 

our working processes and services, raise 

energy awareness, and participate in acti-

vities related to waste reduction and recy-

cling.

A Hungaropharma Zrt. számára a tár-

sadalmi szerepvállalás fontos tevékenység, 

ezért megkerülhetetlen szereplői szeretnénk 

lenni minden olyan minőségi, gazdasági és 

társadalmi fejlődésnek, melynek alapja az 

alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, 

a nemzeti és az egyetemes emberi értékek 

érvényesítése, valamint a környezet védelme. 

Vállalatunk elkötelezett a gyógyszerhami-

sítás elleni küzdelem ügye mellett. Folyama-

tosan fejlesztjük és korszerűsítjük a gyógy-

szerhamisítás elleni küzdelem pilléreit jelentő 

minőségbiztosítási rendszerünket, és annak 

szellemi és infrastrukturális alapjait. A gyógy-

szer-nagykereskedőkkel szemben támasztott 

legfontosabb alapkövetelmény továbbra is a 

biztonságos gyógyszerellátás, vagyis annak 

teljesítése, hogy minden rászoruló a meg-

felelő minőségben, mennyiségben, helyen 

és időben jusson hozzá a gyógyszeréhez. A 

gyógyszerhamisítás nem csak a harmadik 

világ súlyos problémája – az Európai Unión 

belül is megjelentek a hamis gyógyszerek, 

elsődlegesen az internetes gyógyszer-keres-

kedelemben. A magyar gyógyszerforgalma-

zás egyik legfontosabb jellemzője és értéke, 

hogy a zárt forgalmazási csatornán keresztül 

mind ez idáig hamis gyógyszer nem került 

forgalomba.

A Hungaropharma Zrt. – elsőként és 

egyedüliként a gyógyszer-nagykereskedelmi 

szektorban – átfogó társadalmi felelősség-

vállalási programot tart fent. Aktívan felvál-

laljuk a magyar egészségügy fejlesztéséért 

tevékenykedő nonprofit szervezetek nélkü-

lözhetetlen támogatását. Együttműködünk 

számos – igazolhatóan stabilan, transzparen-

sen és eredményes vezetett – alapítvánnyal, 

mint például a Bátor Táborral. 

Az elmúlt évek társadalmi változásai rá-

világítottak arra, hogy egyre fontosabbak, 

és egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi  

közösségekben kialakuló összefogások, 

együttműködések. Az ilyen típusú kezdemé-

nyezések motorja minden esetben az adott 

problémát felismerő és annak megoldását 

felvállaló, elhivatott ember. A Hungarophar-

ma Zrt. felelősséget érez abban, hogy támo-

gassa a magyar gyógyszerészeket az egyes 

társadalmi problémákra adott válaszaikban, 

illetve a helyi közösségükben folytatott ak-

tív közösségfejlesztő tevékenységükben. 

Ezért 2016-ban is kiírtuk az „Együtt a helyi 

közösségekért” pályázatunkat, hogy így tá-

mogassuk kezdeményezéseiket. Összesen 111 

olyan pályázat érkezett be hozzánk, melynek 

szinte mindegyike egy-egy olyan aktivitásra, 

programsorozatra világít rá, melynek alapja a 

gyógyszerészi hivatástudat, a gyógyszerészi 

tenni és segíteni akarás.

Fontosnak tartjuk, és jelentős hangsúlyt 

helyezünk arra, hogy felhalmozott tudásun-

kat megosszuk, átadjuk a következő generá-

ció képviselőinek. Ezért 2016-ban is kiírtuk a 

Rozsnyay Mátyás-emlékversenyen induló fia-

talok számára ösztöndíjprogramunkat, illetve 

vállaltuk az emlékverseny főtámogatói szere-

pét, ezzel is elősegítve, hogy az előadói meg-

mérettetésen egyre több fiatal gyógyszerész 

vegyen részt, felpezsdítve ezzel a szakmai 

közéletet.

Büszkén jelenthetjük, hogy a két évvel ko-

rábban életre hívott, a fiatal gyógyszerészek 

továbbképzését, tapasztalatszerzését célul 

kitűző Török József Kör 2016-ban már nagy-

számú, rendkívül izgalmas és sokrétű progra-

mot biztosított tagjai számára. 

2016-ban is megrendeztük az összgyógy-

szeripari rendezvényt, a grandEXPO-t, és 

ezzel hagyományt teremtettünk. Sikerült a 

fragmentált gyógyszerpiac minden szereplő-

jét megszólítanunk, és intenzív együttműkö-

dés lehetőségét biztosítanunk számukra.

A Gyógyszerészek Világnapja megün-

neplése megszervezésében részt vállaltunk, 

hogy ne csak egy napra kerüljön a gyógy-

szerészi hivatás a figyelem középpontjába. A 

Gyógyszerészek Világnapjára készített krea-

tív megoldásainkat a reklám- és PR-szakma 

is elismerte, és Effie- és Prizma-díjakkal jutal-

mazta.

Elkötelezetten tevékenykedünk a kör-

nyezet megóvásáért, valamint a környezet-

védelemmel kapcsolatos gyakorlat széles  

körű elterjesztéséért. Munkafolyamataink-

ban, szolgáltatásainkban fontos szerepet kap 

a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások 

minimalizálása, valamint az energiatudatos-

ság is, de részt veszünk a hulladék csökken-

tésére és visszagyűjtésére irányuló tevékeny-

ségben is.
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