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piaCi körkép market overview

illeti, 2017-ben a gyógyszertámogatás összege 339,2 milliárd Ft volt, 

és ezenfelül még további 64,4 milliárd forintot költött Magyarország 

a gyógyászati segédeszközök támogatására. 

Váratlan kihíVások
    A gyógyszerpiac működésére több váratlan, illetve jobban elő-

relátható esemény is hatással volt 2017-ben. Ilyen volt például az 

influenzajárvány által generált rendkívüli keresletnövekedés január-

ban és februárban. Ezzel részben természetesen lehet kalkulálni a 

járvány többnyire szezonális természete miatt, de a belőle fakadó 

tényleges forgalomnövekedés mértéke bizonytalan, ráadásul tovább 

bonyolítja a helyzetet a stabil vásárlási ritmus felborulása az ezt meg-

előző karácsonyi időszakban. A teljesen váratlan események közül 

érdemes kiemelni a budaörsi raktártüzet, amelyben néhány gyártó 

több havi gyógyszerkészlete megsemmisült. Az ezzel kapcsolatos 

legfontosabb tanulság az volt, hogy megfelelő kommunikációval és 

együttműködéssel, illetve az OGYÉI szakszerű koordinációjával, si-

került elhárítani a potenciális negatív társadalmi következményeket, 

amelyek egyrészt pánikszerű gyógyszerfelvásárláshoz vezethettek 

volna, másfelől általában a gyógyszerforgalmazással szembeni biza-

lom megingását idézhették volna elő. 

A 2017-es év legnagyobb kihívását ugyanakkor a TEVA november-

ben közzétett döntése jelentette, amelynek értelmében megszünteti 

nagykereskedelmi tevékenységét Magyarországon. Miközben a pa-

pírforma szerint egy ilyen hírnek kedvezően kellene hatnia a megma-

radó szereplők versenyére, valójában a váratlan – a gyógyszerforgal-

mazás szempontjából a lehető legrosszabbul időzített – változásra 

való felkészülés hiánya oda vezethetett volna, hogy logisztikai prob-

lémák jelentkeznek. A többi országos nagykereskedőnek kellett a 

TEVA partnereit is kiszolgálni úgy, hogy az év végi hektikus forga-

lomban ne legyenek zökkenők. Ez a feladat azért is volt nehéz, mert 

sem a partnereket, sem pedig a TEVA által szállított termékössze-

tételt nem ismerték teljeskörűen a nagykereskedők. Mindemellett a 

kérdéses időszak gyógyszerellátása – hála a szereplők erőfeszítésé-

nek – zökkenőmentes volt.

stabil nöVekedés
    A magyarországi gyógyszerpiac dinamikája 2017-ben is követte a 

korábbi évek tendenciáit. A gyógyszertári piac a korábbi évek 7 és 

5,5 százalék közötti növekedésével szemben csupán 3,7 százalékkal 

bővült, de Magyarország ezzel teljes mértékben belesimul az európai 

trendekbe. A kórházi csatornában ezzel szemben közel 12 százalékos 

növekedést figyelhettünk meg. Hozzá kell tenni azt is, hogy Magyar-

országon a kórházi piac egy szerteágazó vásárlói kört jelent, hiszen 

idesoroljuk a NEAK által közvetlenül finanszírozott kórházi felhaszná-

lást, a ritka betegségeket, a vérkészítményeket, vérfaktortendereket, 

illetve a hepatitis-C elleni készítményeket. Vagyis egy nagyon szerte-

ágazó piac produkált 12 százalékos növekedést. Ez szintén hasonló az 

európai piacokon megfigyelhető tendenciákhoz, hiszen az új terápiás 

készítmények jellemzően drágák, és azok nem a gyógyszertári, ha-

nem a kórházi csatornákon keresztül jutnak forgalomba. 

A hazai piac fejlődését továbbra is fékező jelenség az új készítmé-

nyek támogatásba történő lassú befogadási üteme. Ezzel szemben 

a vény nélkül kapható gyógyszerek (OTC), valamint a gyógyszer-

tárban kapható egyéb készítmények (étrendkiegészítők, fitotéka- 

cikkek), vagyis a nem támogatott termékek forgalma növekedett az 

előző évhez képest.  Ami a támogatási szint jelenlegi nagyságrendjét 

Unexpected challenges
    The operation of the pharmaceutical market was affected by some 

unexpected as well as some more predictable events in 2017. For 

example, there was an extraordinary increase in demand caused by 

the flu epidemic in January and February. Of course, this can partly 

be predicted due to the seasonal nature of the epidemic, but the 

actual increase in traffic is uncertain, and the situation is further com-

pounded by the disturbance in the otherwise stable sales rhythm in 

the previous Christmas period. Of the total unexpected events, it is 

worth highlighting the Budaörs warehouse fire, in which some of the 

medication that was stored in the warehouse, and was supposed to 

cover the upcoming months, was destroyed completely. The most 

important lesson learned from this was that through proper commu-

nication and collaboration, and by the competent coordination of the 

OGYÉI (National Institute of Pharmacy and Nutrition), we managed 

to overcome the potential negative social consequences that could 

have led to panic buying of drugs on the one hand, and could have 

triggered a surge in trust in drug distribution on the other.

However, the biggest challenge of 2017 was TEVA’s decision in No-

vember to cancel its wholesale activities in Hungary. In theory, such 

news should have a positive effect on the competition of the remain-

ing market players, however, the lack of preparation for this unex-

pected and worst-timed change regarding drug distribution, could 

have led to logistical problems. The other national wholesalers had to 

serve TEVA’s partners too, in a way that they would not be cramped 

at the year-end hectic traffic. This task was also difficult because 

neither the partners nor the product mix delivered by TEVA were 

fully known by wholesalers. Nevertheless, the supply of medication 

for the period in question, thanks to the efforts of the actors, was 

smooth.

stable growth
    The dynamics of the Hungarian pharmaceutical market in 2017 fol-

lowed the trends of previous years again. The pharmacy market saw 

an increase of only 3.7 % compared to previous years, where growth 

rates were between 7 and 5.5 %, and by which Hungary fits in very 

well with European trends. By contrast, a near 12 % growth rate can be 

observed in the hospital channel. It should be added that in Hungary, 

the hospital market is made up of a diversified circle of customers, as 

it includes hospital use directly funded by NEAK, rare diseases, blood 

products, blood factor tenders and anti-hepatitis C drugs. That is, a 

very diversified market has produced a 12 % growth. This is also simi-

lar to the tendencies observed in European markets as new therape-

utic products are typically expensive and are not marketed through 

pharmaceutical but through hospital channels.

Domestic market developments are still hampered by the sluggish 

rate of new products getting support. In contrast, over-the-counter 

(OTC) medicines and other medicines available in pharmacies (dieta-

ry supplements, herb shop items), that is, non-subsidized products, 

have had an increased turnover compared to the previous year. Reg-

arding the current magnitude of the support level, in 2017 the amount 

of the pharmaceutical subsidy amounted to HUF 339.2 billion and, 

in addition, Hungary spent another HUF 64.4 billion in support of 

medical aids
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Új szabályozási elemek:  
elektronikUs Vény és gyógyszer-azonosítás
    A szabályozási környezettel kapcsolatos egyik legfontosabb vál-

tozás 2017-ben az elektronikus vény bevezetése volt november 1-jén. 

Az indulás kisebb-nagyobb nehézségeket okozott, de olyan mértékű 

problémákkal nem kellett az ágazatnak szembesülnie, amely fennaka-

dást okozott volna a gyógyszerellátásban. 

Szintén a gyógyszerpiacot érintő változás, hogy létrejött a gyógy-

szer-azonosítást Magyarországon 2019-től elvégző nonprofit, zárt-

körűen működő részvénytársaság, a HUMVO (Hungarian Medicine 

Verification Organisation). A HUMVO feladata, hogy létrehozza azt a 

rendszert, amelynek segítségével az egyedi azonosítóval rendelkező 

gyógyszerek azonosítása megtörténik. Az erről szóló rendelet 2019. 

február 9-én lép hatályba. Fő szabály szerint a vényköteles készítmé-

nyek esetében lesz kötelező az azonosítás, kivéve a fehérlistán sze-

replő termékeket. A vény nélküli termékek esetében jellemzően nem, 

de egy feketelistán is szereplő hatóanyag esetében itt is kötelező az 

azonosítást elvégezni. A rendszer finanszírozása a gyógyszergyártók, 

illetve a forgalomba hozatali engedély jogosultjainak a feladata.

piaCi körkép market overview

szigorodik a finanszírozás 
globális szinten
    A magyar piac legfontosabb 2017-es fejleményeinek számbavétele 

után érdemes egy rövid nemzetközi kitekintést is megejteni. Azt ki le-

het jelenteni, hogy a gyógyszergyártás globális szinten továbbra is az 

egyik legnagyobb termelőágazatnak számít. A piac összértéke meg-

közelíti az ezermilliárd amerikai dollárt. Tavaly az Egyesült Államok 

piaca önmagában 450 milliárd dolláros forgalmat bonyolított, mi-

közben Európában 214 milliárd dolláros összesített árbevételt köny-

velhettek el a gyógyszergyártók. A globálisan megtermelt árbevétel 

maradéka legnagyobb részben az olyan feltörekvő gazdaságokból 

származik, mint Kína, Oroszország, India vagy Brazília, amelyek egy-

ben a növekedés motorjának is számítanak. Helyenként 10 százalék 

feletti bővülési ütemükkel. 

A viszonylag robusztus növekedés ellenére a gazdasági és szabályo-

zási környezet megváltozása nemcsak Magyarországon, de globális 

szinten is komoly kihívások elé állítja a piaci szereplőket. A krónikus 

betegek számának növekedése például egyre nagyobb pénzügyi ter-

het jelent, miközben az egészségpolitikai döntéshozók és a finanszí-

rozók mind több beleszólást követelnek a támogatott készítmények 

felírásába. A jelenleg elfogadott szemléletnek megfelelően gazdasá-

gossági szempontok alapján rangsorolják az egyes gyógyszereket, 

vagyis hogy adott anyagi ráfordítás mellett egy készítmény milyen 

gyógyhatást képes produkálni.

new regUlatory elements: electronic 
prescription and drUg identification
    In 2017, one of the most important changes concerning the regula-

tory environment was the introduction of electronic prescriptions on 

November 1. Although the start was not without any difficulties, the 

industry did not have to face any problems that could have caused 

disturbances in drug delivery.

Another change in the pharmaceutical market was the setting up of 

HUMVO (Hungarian Medicine Verification Organization), a non-profit, 

private limited company to be in operation in Hungary from 2019 on. 

The task of HUMVO is to create a system by which medicines with a 

unique identifier are identified. This Regulation shall enter into for-

ce on 9 February 2019. As a general rule, prescribed medication will 

require identification, with the exception of those on the white list. 

Non-prescribed medication will not be required to be identified, ex-

cept for those with an active substance on the black list. Pharma-

ceutical manufacturers and marketing authorization holders will be 

responsible to finance this identification system.

financing is getting 
tighter at global leVel
    Now that we have looked at the most important developments of 

the Hungarian market in 2017, it is worth taking a short international 

outlook. It can be stated that pharmaceuticals production continues 

to be one of the largest productive sectors on a global scale. The 

total value of the market is close to one trillion US dollars. Last year, 

the United States market alone had a turnover of $ 450 billion, while 

sales of pharmaceuticals totaled $ 214 billion in Europe. The rema-

inder of globally generated sales comes mostly from the emerging 

economies of China, Russia, India and Brazil. These countries are also 

the drivers for growth with some of them having a growth rate of 

over 10 %.

Despite the relatively robust growth, the change in the economic 

and regulatory environments poses serious challenges to market 

players both in Hungary and in the global scene. The growing num-

ber of chronic patients results in an increasing financial burden, while 

health policy makers and financiers are demanding a greater say in 

prescribing supported products. In accordance with the currently 

accepted approach, medicinal products are ranked economically, in 

other words, according to what remedial effect a medicinal product 

can have at a given financial expense.
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national foCusnemzeti fókusz
tulajdonosaink a magyar gyógyszeripar legkiemelkedőbb vállalatai, közös sikerünk,  

Hogy a magyarországi gyógyszerforgalmazás európai színvonalú és Hazánkban műkö-

dik a legkiegyensúlyozottabban. sosem élünk vissza Helyismeretünkkel, ugyanakkor 

jobbító szándékkal Használjuk fel fennállásunk óta felHalmozódott tapasztalatainkat. 

elkötelezettek vagyunk a vertikum minden szereplője iránt, a nemzeti trendeket 

figyelembe véve a Hazai piaCra szabott megoldásokat nyújtunk mind a vevőknek,  

mind a beszállítóknak.

owners belonging to our group are tHe most prominent Companies of tHe Hungarian 

pHarmaCeutiCal industry. togetHer we Have aCHieved tHat tHe distribution of pHarmaCeutiCals 

in Hungary is of european standard and one of tHe most balanCed Compared to otHer 

Countries. we never misuse our loCal knowledge, wHile on tHe otHer Hand, we use our 

aCCumulated experienCe for improvement. we are Committed to all seCtor players, and 

by taking into aCCount national trends, we provide solutions tailored to tHe domestiC 

market for botH buyers and suppliers.

08  értékeink our values  09
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    A 2016-ban kirajzolódó, pozitív irányba induló változások után 

tavaly vegyes képet mutatott a demográfiai helyzet alakulása. Az or-

szág népessége 26,9 ezerrel lett kevesebb az előző évhez képest, és 

így 9 millió 771 ezer főre csökkent. Csökkent a születések és a házas-

ságkötések száma is 2016-hoz viszonyítva, miközben emelkedett a 

halálozásoké, következésképpen nőtt a természetes fogyás mértéke. 

A kedvezőtlen mutatók mellett viszont pozitívumként könyvelhető 

el, hogy mérséklődött a válások és a terhességmegszakítások szá-

ma, és újabb történelmi minimumra csökkent a csecsemőhalálozá-

sok aránya. A teljes termékenységi arányszám kismértékben tovább 

emelkedett, 2017-ben 1,5-es értéket ért el, ami 1996 óta a legmaga-

sabb érték. Az előzetes adatok szerint 2017-ben 91 600 gyermek 

született, és 131 700 lakos hunyt el. A természetes fogyás 40 100 főt 

tett ki, ami 18%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nemzetközi 

vándorlás pozitív egyenlege mérsékelni tudta a természetes fogyás-

ból adódó népességcsökkenés mértékét. Ennek eredményeként a 

népesség tényleges fogyása mintegy 26 900 fő volt, 18%-kal alacso-

nyabb az egy évvel korábban mértnél.

születések száma
    Tavaly megtört az a kedvező tendencia, amely a 2011-es történelmi 

mélypontot jelentő mintegy 88 ezres születésszámot követően 2013 

kivételével folyamatos növekedést mutatott az újszülöttek számában. 

A tavalyi 93 063 születést követően 2017-ben megállt a növekedés. A 

91 600 fős becsült adat 1,6%-kal, 1463-mal maradt el az előző évitől, 

és lényegében azonos nagyságrendű volt a két évvel korábbi 91 690 

fős mutatóval. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a csecsemőha-

lálozási arány alapvetően csökkenő. Az arány 2011-ben csökkent elő-

ször 5 ezrelék alá, de 4 ezrelék alatt még sohasem volt. Ehhez képest 

2017-ben 330 csecsemőhalálozás történt, ami 3,6 ezrelékes, mely az 

eddigi legalacsonyabb arányt jelenti.

halandóság mUtatói
    A halálozások száma az 1990-es évek elejétől ingadozásokkal ugyan, 

de alapvetően ereszkedő trendet követett egészen 2016-ig. A mutató 

folyamatosan meghaladta a 130 ezer főt, míg 2011 és 2016 között – 

2015 kivételével – elmaradt ettől. A 2017-es évben viszont jelentősen 

nőtt a halálozások száma, ami nemcsak hogy ismét meghaladta a 130 

ezer főt, de az azt megelőző évhez viszonyítva is nagymértékben, 3,7 

százalékkal, illetve 4650 fővel nőtt. Ez még mindig jóval alatta marad 

az 1993. évi 150 ezret meghaladó halálesetnek. A 2011-es év volt az 

első, amikor hosszú idő után először szorult a halálozások száma 130 

ezer alá és 2014-ig e szint alatt maradt, majd az elmúlt három évben 

hektikusan alakult.

 

a 2017-es év demográfiai mutatói demograpHiC indiCators in 2017

A Hungaropharma továbbra is fő célkitűzésének tekinti, hogy a ren-

delkezésére álló eszközökkel hozzájáruljon a magyar lakosság egész-

ségügyi állapotának javításához. Annak is tudatában vagyunk, hogy 

vezető piaci pozíciónk révén nem kis felelősség esik ránk e tekintet-

ben, amit komolyan kell vennünk. Az a meglátásunk, hogy a gyógy-

szerészek a rendelkezésünkre álló szaktudás, illetve a betegekre vo-

natkozó információk birtokában a mostaninál komolyabb támogató 

szerepet játszhatnak a betegellátás folyamatában. Ehhez pedig a 

Hungaropharma igyekszik megadni minden támogatást a gyógysze-

résztársadalom számára.

A Hungaropharma felelőssége teljes tudatában azt keresi, mit tud ten-

ni 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, Népmozgalom 2017, Budapest [2018])  

    Following the positive demographic trends of 2016, 2017 saw a mixed 

picture of the situation. The country’s population decreased by 26,900 

people and was thus reduced to 9,771,000 inhabitants. Compared 

to the indicators of 2016, the number of births and marriages fell in 

2017, while there was an increase in the number of deaths, and, conse-

quently, in the natural reduction of the size of the population. On the 

positive side, however, divorce and abortion rates declined, and infant 

mortality rate decreased to a new historical minimum. The overall fer-

tility rate slightly increased, reaching 1.5 in 2017, the highest since 1996. 

Preliminary figures for 2017 suggest that 91,600 children were born 

and 131,700 people died. Natural reduction in the size of the popula-

tion was 40,100, which was 18% higher than a year earlier. The positive 

balance of international migration could mitigate the rate of population 

loss resulting from natural reduction. As a result, the actual decrease 

in the population added up to 26,900 people, which is 18% lower than 

a year earlier.

nUmber of births
    Except for 2013, there had been a steady increase in the number of 

births since the demographic crisis in 2011, when approximately 88,000 

babies were born. This favorable trend was countered last year. After 

the birth of 93,063 people in 2016, growth came to an end in 2017. An 

estimated number of 91,600 people were born, which is 1,6%, that is, 

1,463 people less than in the previous year. This was essentially of the 

same magnitude as the figures 2 years earlier, that is, 91,690 people. On 

the positive side, however, infant mortality rate is basically decreasing. 

The first time this rate dropped under 5 per thousand was in 2011, and 

it was never under 4 per thousand. Compared to this, 330 babies died 

in 2017, which is the lowest rate ever, only 3.6 per thousand.

mortality rates
    Since the beginning of the 1990s, the number of deaths was fluctu-

ating, nevertheless showing a decreasing trend until 2016. Each year 

more than 130,000 people died, then, between 2011 and 2016, except 

for 2015, this number was less. In 2017, however, the number of deaths 

increased significantly, which not only exceeded 130,000, but grew by 

3.7 % and 4,650 people respectively, compared to the previous year. 

This is still way below the mortality rate of more than 150,000 people 

in 1993. 2011 was the first year to witness mortality indicators fall below 

130,000. They did not exceed this limit until 2014, and then for the past 

3 years numbers have been volatile.

Hungaropharma continues to have its key objective of contributing to 

the improvement of the health status of the Hungarian population with 

the means at its disposal. We are also aware that our leading position 

in the market implies great responsibility in that respect, and we have 

to take it seriously. 

We consider that pharmacists should play a more prominent role in the 

patient care process with the expertise and patient information avail-

able to them. Hungaropharma uses its best endeavours to provide all 

the support to the pharmacist community in achieving this goal.

Source: KSH, Népmozgalom 2017, Budapest [2018]

az élVeszületés száma és a teljes termékeny-
ségi arányszám magyarországon, 1990–2017
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gyógyszertárak magyarországon 2017 pharmacies in hUngary, 2017

az egészségügy 
magyarországon

publiC HealtH  
in Hungary

Forrás: ÁNTSZ Source: ÁNTSZ

    Magyarországon az egészségügyi ellátás egybizto-

sítós modell keretében működik. A 2017. január 1-jén az 

OEP helyébe lépő Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-

kezelő (NEAK) központi hivatalként az Egészségbiz-

tosítási Alap (E. Alap) kezelésével, a nyilvántartások 

vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adat-

szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat 

látja el. A NEAK ellenőrzi a gyógyszerekkel, gyógyá-

szati segédeszközökkel kapcsolatos ártámogatás el-

számolását és folyósítását, illetve vezeti a társadalom-

biztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, 

gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátások-

ról szóló egységes nyilvántartást is.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-

ségügyi Intézet (OGYÉI) látja el a gyógyszerészeti 

államigazgatási feladatokat. Az OGYÉI végzi el töb-

bek között a gyógyszerellátással kapcsolatos ható-

sági feladatokat; a gyógyszertárak működésének és 

therapeutic supplies that are covered by social secu-

rity support.

State administrative duties on pharmaceuticals 

are provided by the National Institute of Pharma-

cy and Nutrition (Országos Gyógyszerészeti és Élel-

mezés-egészségügyi Intézet, OGYÉI). Besides the 

official duties related to the provision of medicines, 

OGYÉI’s authority includes controlling, coordinating 

and supervising pharmacy operations and medication 

supply activities, as well as supervising the regional 

and capital district Chief Pharmacy Officers and Phar-

macy Officers. The Institute has further authority over 

the registration of pharmaceutical products.

In 2017, outpatient treatment in Hungary was provid-

ed by 2304 private pharmacies (674 branch pharma-

cies), and 80 pharmacies with institutional prescrip-

tion services, while inpatient treatment was ensured 

by 102 institutional pharmacies.

gyógyszerellátási tevékenységének az ellenőrzését, 

koordinálását és felügyeletét; a megyei és fővárosi  

tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek felügye-

letét; valamint a gyógyszerkészítmények törzskönyve-

zését is.

A magyar járóbeteg-ellátást 2017-ben 2304 magán-

gyógyszertár (674 fiókgyógyszertár), valamint 80 in-

tézeti vényforgalmat lebonyolító gyógyszertár látta el. 

A fekvőbeteg-ellátást tavaly 102 intézeti gyógyszertár 

bonyolította.

    Public health service in Hungary is based on the 

single health care insurer social insurance scheme. As 

of January 1, 2017, the National Health Insurance Fund 

of Hungary (NEAK), which replaced OEP (National 

Health Insurance Administration), carries out tasks 

related to the management of the Health Insurance 

Fund (E Fund), the keeping of records, financial ac-

counts and reporting obligation. NEAK controls the 

clearance and payment of reimbursement for phar-

maceuticals and medical aids, and also maintains a 

single register of pharmaceuticals, medical aids and 

12 13

Közforgalmú 
gyógyszertár

Intézeti 
vényforgalmat 

lebonyolító 
gyógyszertár

Public  
pharmacy

Pharmacy with  
institutional 
prescription  

services

Veszprém

Somogy

Baranya

Tolna

Fejér

Bács-Kiskun

Komárom- 
Esztergom

Budapest

Pest

Nógrád

Heves

Jász-Nagykun- 
Szolnok

Csongrád

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod- 
Abaúj-Zemplén

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

Győr-Moson-Sopron

Vas

Zala

802304

46 1

299

579

75 3

261

61 1

89 3

268

432

415 21

3262

75 4

94 4

114 4
4145

293

82 3

139 6

145 5

130 1

2304 80



2017
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

gyógyszerforgalom nagykereskedelmi áron (e ft) 2007–2017 között pharmaceUtical sales on  wholesale price (thoUsand forints), 2007-2017

gyógyszerforgalom dobozban 2007–2017 között sales by Units, 2007-207

 Gyógyszertár     Kórház  Pharmacy     Hospital

A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben támasztott 

legfontosabb alapkövetelmény továbbra is a biztonsá-

gos gyógyszerellátás, vagyis annak teljesülése, hogy 

minden rászoruló a megfelelő minőségben, mennyi-

ségben, helyen és időben jusson hozzá a gyógysze-

réhez. A gyógyszerhamisítás megakadályozása mind 

Magyarországon, mind egész Európában az egyik leg-

nagyobb kihívás, amivel a gyógyszer-nagykereskedők-

nek szembe kell nézniük. Az nyilván nem szorul külö-

nösebb magyarázatra, hogy a hamisított vagy illegális 

gyógyszerek és más készítmények miért jelentenek 

óriási kockázatot: sem minőségükről, sem gyártásuk 

körülményeiről, sem pedig hatásukról nem áll rendel-

kezésre megbízható információ. A magyar gyógyszer-

kereskedelem szereplői különösen büszkék lehetnek 

arra, hogy az általuk használt zárt forgalmazási csator-

nán keresztül még nem került forgalomba hamisított 

készítmény.

Forrás: IMS Health Source: IMS Health

The most important basic requirement pharmaceu-

tical wholesalers need to meet is to continue provid-

ing safe medication. In other words, they should pro-

vide the needy with medication of the right quality 

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

the biggest challenges pharmaceutical wholesalers 

have to meet is the prevention of the appearance of 

counterfeit medicine, which is not only a domestic 

but a Europe-wide endeavor. It needs no explanation 

why counterfeit or illegal medicines pose a real risk 

to health: neither their quality nor their effects and 

manufacturing conditions are known. Operators in 

the Hungarian pharmaceutical market shall be excep-

tionally proud of the fact that no counterfeit drugs 

have been marketed through its closed distribution 

channel.
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 Gyógyszertár     Kórház Forrás: IMS Health  Pharmacy     Hospital Source: IMS Health
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diligenCeszorgalom
Csak a nagy mérföldkövek elérésekor tudatosul bennünk, Hogy a napi apró munkák 

összessége Hozza maga után a kiváló teljesítményt. munkatársaink szorgalmának 

és Hatékony együttműködésének Hála, a Cég komoly kiHívások idején ugyanúgy 

Helytáll, mint a rutinszerű napi működés tökéletes végreHajtásában, és az ezekre 

kiterjedő teljesítményjavító intézkedések folyamatos adaptálásában. minden egyes 

Cselekvésünkben az összvállalati Cél lebeg munkatársaink szeme előtt. 

it is only wHen we reaCH a signifiCant milestone tHat we realize How muCH tHe 

sum of daily small work Contributes to exCellent performanCe. tHanks to tHe 

diligenCe and effeCtive Cooperation of our employees, tHe Company is able 

to Cope witH botH CHallenges and routine day-to-day operation, let alone tHe 

Continuous adaptation of measures designed to improve operation. in eaCH of 

our aCtions, our employees Have tHe objeCtive of Company goals in mind.

16  értékeink our values  17
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logisztikai szolgáltatás
 A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

elkötelezett az iránt, hogy teljes körű és magas színvonalú logiszti-

kai szolgáltatást nyújtson ügyfelei számára. Partnereink részére napi 

többszöri kiszállítást és teljes gyógyszer-termékpalettát biztosítva, 

aktívan hozzájárulunk az egészségügyi ellátórendszer biztonságos 

és magas színvonalú működtetéséhez. Több mint 2600 vevő igényeit 

teljesítjük 350 gyártó/szállító kb. 18 000 termékével.

bizományosi készlet
 Partnereink számára lehetőséget nyújtunk az általuk forgalmazott 

termékeket többféle bizományos raktározási konstrukcióban történő 

kezelésére, biztosítva az EU GDP/GMP tárolási és szállítási követelmé-

nyeit, mégis könnyen kezelhetőbbé téve a piacra jutást és az optimális 

készletszintek kialakítását. Ma is mintegy 40 gyártó bizományos kész-

letét kezeljük. 

pre-wholesaling
 A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

élen jár a pre-wholesaling tevékenységben. Professzionális raktáro-

zással, automatizált kiszedő- és csomagolórendszerrel állunk partne-

reink rendelkezésére, amely teljes összhangban működik a bevezetés 

alatt álló SAP-EWM (Extended Warehouse Management) modullal. 

Raktárunkban biztosítjuk a kábítószerek és hűtős áruk szabványoknak 

megfelelő tárolását. Beszállítóink számára adatszolgáltatás keretében 

személyre szabott kimutatásokat készítünk az igényeknek megfelelő-

en, akár napi szintű jelentések formájában is.

emergency készlet
 Budapesti Logisztikai Központunkban az iparági standardokat tel-

jesítő körülmények között biztosítjuk a gyógyszergyártók „emergency” 

készletének tárolását, kezelését a dobozos mennyiségtől, a raklapos 

mennyiségig, legyen szó szobahős vagy hűtős tárolási feltételről.

portfóliómenedzsment
 Piacvezető gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatunk teljes ter-

mékpalettát forgalmazva igyekszik az egészségügyben részt vevő 

partnerek igényeit kielégíteni. Portfóliónkat a vevői igényekhez iga-

zítva folyamatosan bővítjük, így az új készítmények folyamatosan és 

gyorsan jelennek meg kínálatunkban. A Hungaropharma Zrt.-nél le-

hetőség van egyedi gyógyszerigénylés lebonyolítására a megfelelő 

hatósági engedélyek birtokában.

szolgáltatásportfóliónk our serviCes portfolio

tenderezés
 A Hungaropharma Zrt. teljes gyógyszerportfólióval, minden ér-

tékesítési csatornában, és minden finanszírozási területen jelen van 

a magyar piacon. Jelentős szerepet vállalunk az átalakult fekvőbe-

teg-ellátás közbeszerzési eljárásaiban, a tételes, a különkeretes, a 

ritka betegségek, és az OTH-tenderes termékek kiszolgálásában. A 

Hungaropharma Zrt. külön erre specializálódott munkatársakkal áll 

a gyártók rendelkezésére az országos, kórházi és egyéb tenderek le-

bonyolításában.

minŐségbiztosítás
 A Hungaropharma Zrt. minőségpolitikájával és küldetésével össz-

hangban elkötelezett a minőségi partnerség iránt. A Hungaropharma 

minőségbiztosítási tevékenysége biztosítja szerződött partnerei szá-

mára a magyar és európai uniós jogszabályokkal, a Helyes Gyártási, 

Nagykereskedelmi és Farmakovigilancia (GMP, GDP, GVP) útmutatá-

sokkal összhangban végzett gyógyszerforgalmazást.

logistic serVice
 Hungaropharma Zrt., a market leader in pharmaceutical wholesale, 

is dedicated to providing high quality and full logistics services to its 

customers. We are actively contributing to the safe and high quality 

operation of the healthcare system by providing our partners with 

multiple daily deliveries and a complete product range of pharma-

ceuticals. More than 2,600 buyers’ needs are met by approximately 

18,000 products of 350 manufacturers / suppliers.

commission sUpplies
 We are providing our partners with the opportunity to manage 

the products they market in a variety of commission supply arrange-

ments, by ensuring that the GDP / GMP storage and transport requi-

rements of the European Union are met, yet making it easier to ma-

nage market access and optimize inventory levels. Today we manage 

commission supplies of about 40 manufacturers.

pre-wholesaling
 Hungaropharma Zrt. is the leading wholesaler of pharmaceuticals 

and a forerunner in pre-wholesaling. Professional warehousing, auto-

mated picking and packaging systems are available to our partners, 

fully in line with the newly introduced SAP-EWM (Extended Ware-

house Management) module. Our warehouse is designed to store 

drugs and refrigerated goods in compliance with general standards. 

We provide our suppliers with customized reports as part of our data 

reporting services, even on a daily basis if the need arises.

emergency sUpply
 In our Budapest Logistics Center, under the conditions meeting 

industry standards, we provide storage and handling services for the 

„emergency” supply of pharmaceutical manufacturers, from box vo-

lume to pallet quantity, from air-temperature to refrigerated storage 

conditions.

portfolio management
 Our company, a leading pharmaceutical wholesaler, is committed to 

meeting the needs of healthcare partners by distributing a full range of 

products. We are constantly expanding our portfolio to meet customer 

requirements, so new products are continuously and quickly displa-

yed in our offer. Hungaropharma Zrt. is able to fulfill specific medical 

requests with the appropriate authority licenses in possession.

tendering
 Hungaropharma Zrt. is present in all sales channels and financing 

areas of the Hungarian market with a complete portfolio of medicinal 

products. We have an active role in the reshaped public procurement 

procedures of inpatient care, and in the supply of specific, special 

budget, rare disease and OTH tender products. Hungaropharma Zrt. 

has a specialized staff at the disposal of manufacturers to help them 

in the national, hospital and other tendering processes.

QUality assUrance
 Hungaropharma Zrt. is committed to quality partnership in ac-

cordance with its quality policy and mission. The company’s qua-

lity assurance provides its contracted partners with the distribution 

of pharmaceuticals in accordance with Hungarian and European 

legislation, Good Manufacturing, Wholesale and Vigilance Practices 

(GMP, GDP, GVP).
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riporting
 A Hungaropharma Zrt. gyártó partnerei részére – folyamatosan 

bővülő - értékesítési és készlet típusú adatokat szolgáltat szerződé-

ses keretek között. Az adatszolgáltatás során az igényelt termékekre,  

országos vagy területi bontásban és a partner által igényelt rendsze-

rességgel elektronikus formában juttatunk el adatokat a szerződés-

ben meghatározott szolgáltatási díj ellenében.

adomány és minta
 Adományok és minták gyors, pontos és szakszerű eljuttatásával 

számos partner bízza meg a Hungaropharma Zrt.-t, igénybe véve az 

országos lefedettségű logisztikai hálózatunkat, szakmai tapasztala-

tunkat és nyomon követhető adminisztratív rendszerünket. 

franchise és beszerzési társUlások
 Franchise üzleti modellben a Hungaropharma vállalatcsoport-

hoz csatlakozott gyógyszertárak a gyógyszeripar termékeinek teljes 

palettáját kínálják a lakosságnak az év szinte minden napján, folya-

matosan frissülő akciók keretében is. Beszerzési társulások gyártói 

megállapodásain alapuló rendeléseit, akcióit a kért időben és meny-

nyiségben teljesítjük az ország egész területén. 

szolgáltatásportfóliónk our serviCes portfolio

akciókezelés
 A Hungaropharma Zrt. nagy tapasztalattal rendelkezik a gyógy-

szerek és egyéb készítmények gyógyszertárak és kórházak felé irá-

nyuló szállítói akciók lebonyolításában. A jogszabályi és szerződéses 

feltételeknek megfelelően többek között árengedmény, ingyenáru, 

illetve megnövelt fizetési határidő típusú akciók beállításának lehető-

ségével állunk partnereink rendelkezésére. 

akcióértékesítés
 A Hungaropharma Zrt. komplex trade szolgáltatásokat biztosít 

a Gyöngy Prémium és Partner, valamint az Alma patikáknak, pél-

dául tévék, tájékoztató kiadványok megjelenésének lehetőségével. 

Call centerünk közel 1800 patikát ér el havonta speciális gyártói 

ajánlatokkal, ezáltal biztosítva, hogy olyan patikákba is elérjenek  

a promóciók és információk, amelyeket a területi képviselők nem 

látogatnak. 

marketing és értékesítési képViselet
 A Hungaropharma Zrt. tervezi teljes körű gyógyszerpiaci értékesí-

tési, és marketing-képviseleti szolgáltatás bevezetését, akár a törzs-

könyvezéstől a patikalátogatásig. Teljes portfóliós gyógyszer-nagyke-

reskedőként megfelelő piaci tapasztalattal és tudással rendelkezünk 

gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, étrend-kiegészítők és egyéb 

termékek forgalmazásában és szívesen állítjuk ezt a tudást megbízó 

partnereink szolgálatába. Szolgáltatásaink között a törzskönyvezési, a 

minőségbiztosítási, a farmakovigilanciai feladatok ellátása, a marketing, 

az értékesítési, és árstratégia kidolgozása és végrehajtása is szerepel.  

grandexpo
 A grandEXPO a gyógyszerpiac valamennyi szereplője számára 

nyitott fórum. A rendezvény célja egy olyan érdemi párbeszéd meg-

teremtése, ahol lehetőség nyílik megvitatni a szakmát és a szektort 

érintő legfontosabb kérdéseket. A grandEXPO azonban túlmutat az 

egymással való találkozáson, hiszen számos érdekességgel, jövőbe 

mutató elképzeléssel, inspiráló szakmai előadással, érdekes trénin-

gekkel és színes szabadegyetemi előadásokkal várja az érdeklődőket.

szakmai konzUltáció
 Piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként megfelelő piaci ta-

pasztalattal és tudással rendelkezünk gyógyszerek, orvostechnikai 

eszközök, étrend-kiegészítők és egyéb termékek forgalmazásában. 

Ezt a felhalmozott tudást szívesen állítjuk megbízó partnereink szol-

gálatába minőségbiztosítási, farmakovigilanciai, közbeszerzési, for-

galmazási, értékesítési és marketing területeken.

reporting
 Hungaropharma Zrt. provides its partners with continually expand-

ing sales and stock data in contractual terms. In the course of data 

supply, we provide information on the requested products in national or 

regional breakdown and on the regularity requested by the partner, in 

electronic format against the service fee specified in the contract.

donation and sample
 Many partners entrust Hungaropharma Zrt. with the quick, accura-

te and professional delivery of donations and samples, using our lo-

gistics network with national coverage, our professional experience 

and traceable administrative system

franchise and acQUisition partnerships
 Pharmacies that have joined the Hungaropharma Group in a fran-

chise business model offer a full range of pharmaceutical products 

to the public on almost every day of the year, with ongoing discount 

offers. Acquisition partnership orders and discounts based on the 

agreement between manufacturers are fulfilled in the required time 

and quantity throughout the country.

discoUnt treatment
 Hungaropharma Zrt. has extensive experience in supplying phar-

maceuticals and other products to pharmacies and hospitals. In ac-

cordance with legal and contractual terms, we provide our partners 

with the possibility of choosing discounts, free products and a pro-

longed payment deadline among many other choices.

discoUnt sales
 Hungaropharma Zrt. offers complex trade services for the Gyöngy 

Prémium, Partner, and Alma Pharmacies, such as TV campaigns and 

brochures. Our call center provides information to nearly 1,800 phar-

macies per month on special manufacturer bids to ensure that pro-

motions and information reach pharmacies which are otherwise not 

visited by regional representatives.

marketing and sales representation
 Hungaropharma Zrt. is planning to introduce a full range of phar-

maceutical sales and marketing services, ranging from registration to 

pharmacy visits. As a wholesaler with full portfolio, we have adequate 

market experience and knowledge in the distribution of medicines, 

medical devices, dietary supplements and other products, and we are 

happy to be at our clients’ service. Our services include registration, 

quality assurance, pharmacovigilance-related tasks, as well as marke-

ting, sales and pricing strategy development and implementation.

grandexpo
 GrandEXPO is a forum open to all market players in the phar-

maceutical market. The aim of the event is to create a meaningful 

dialogue and discuss the most important issues relating to the pro-

fession and the sector. Nevertheless, grandEXPO is not just a forum 

to meet one another, as it hosts many interesting, future-oriented 

ideas, inspirational professional presentations, interesting trainings 

and colorful open-air lectures for those interested.

professional consUltation
 As a leading pharmaceutical wholesaler, we have adequate market 

experience and knowledge in the distribution of medicines, medical 

devices, dietary supplements and other products. We are ready to 

put this accumulated knowledge at our clients’ service in the fields 

of quality assurance, pharmacovigilance, procurement, distribution, 

sales and marketing. 



professionalismigényesség
nálunk nem a versenytársi késztetés adja meg azt az igényt, Hogy az 

ügyfeleinknek a legjobb tudásunk szerint igyekezzünk megfelelni, 

Hanem a Cél, Hogy szebbé és jobbá tegyük a világot. minél nagyobb 

szerepet szeretnénk vállalni az ellátásban az egészség fenntartásának és 

Helyreállításának segítése érdekében. az alkalmazott gyakorlataink révén 

Hazánkban is valósággá válik az, ami a nyugat-európai piaCokon működik.

we try our best to meet our Customers’ best interests, not beCause we 

want to Compete, but beCause our goal is to make tHe world a better 

and more beautiful plaCe. we would like to take a big part in HealtHCare 

in order to maintain and restore HealtH in Hungary. by applying our 

praCtiCes, working models of western-european markets are beComing 

a reality in our Country, too.

22  értékeink our values  23
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a HungaropHarma 
vezérigazgatójának  

beszámolója

report by 
tHe Ceo 
of HungaropHarma

    A magunk mögött hagyott év értékelé-

sekor kijelenthetjük, hogy 2017-et kettősség 

jellemezte a Hungaropharma szempontjá-

ból. Egyrészt tovább folytatódott a koráb-

bi évek során elkezdődött belső építkezés, 

amely egyfajta befelé fordulást, belső kon-

centrációt igényelt. Másrészt viszont kifelé is 

egyre hangsúlyosabban közvetíthettük azt 

a dinamikus képet, amely a korábbiakban is 

jellemző volt ránk.

A minket körülvevő piaci környezet sem 

szűkölködött a változásokban. A TEVA ki-

vonulása a gyógyszer-nagykereskedelemből 

óhatatlanul a piac újrarendeződését hozza 

maga után, de a szabályozás terén bekövet-

kezett változások, a dobozazonosítás vagy 

az elektronikus vények bevezetése is dina-

mikát visznek a szektor működésébe. Éppen 

ezért az ország legnagyobb piaci részese-

déssel rendelkező gyógyszer-nagykeres-

kedőjeként a Hungaropharma felelőssége 

különösen nagy, hogy vezető pozícióját fel-

használva próbálja meg továbbra is a lehető 

legmagasabb színvonalon biztosítani a be-

tegek ellátását, illetve folyamatos fejlesztési 

szándékkal alakítani a hazai gyógyszerpiac 

működését.

Szervezeti szempontból a 2017-es év nagy 

eredménye, hogy létrejött egy „Hungarop-

harma holding” – leányvállalataink bővítik 

és támogatják az anyacég tevékenységét. 

A Hungaropharma a korábbi logisztikai 

vállalaton túl ma már egy holdingszerűen 

működő vállalatcsoport, mely a gyógyszer-

forgalmazás teljes vertikumában szerepet 

vállal leányvállalatain keresztül. A jelenlegi 

cégstruktúra megfelelő, azonban néhány 

további stratégiai cél elérése előttünk áll, a 

bővítési folyamat még nem ért véget.

A bővítendő szolgáltatási körök szempontjá-

ból fontos mérföldkő, hogy Magyarországon 

elsőként mi vezettük be az SAP vállalatirá-

nyítási szoftver EWM (Extended Warehouse 

Management) modulját. Ettől a lépéstől azt 

várjuk, hogy megfelelően stabil alapot biz-

tosít fejlesztéseinkhez. Az új rendszer egy-

részt magasabb biztonsági szintet jelent, 

másfelől lehetővé teszi megfelelésünket az 

uniós irányelvekben meghatározott szigorú 

minőségbiztosítási és adatbiztonsági elvárá-

soknak. 

Azt gondoljuk, hogy egy gyógyszer-nagy-

kereskedelmi vállalat csak akkor lehet si-

keres, ha partnerei is sikeresek. Ezért a 

gyógyszer-kiskereskedelemben működő 

partnereink sikeréért sok mindenre készek 

vagyunk. A Hungaropharmán és a Bellisen, 

mint leányvállalaton keresztül nagykereske-

delmi és logisztikai szolgáltatást biztosítunk, 

az Alma, Gyöngy Prémium és Gyöngy Part-

ner programokon keresztül szerteágazó tá-

mogatást nyújtunk a gyógyszertárat működ-

tető gyógyszerészeknek és a betegeknek is. 

Például azáltal is, hogy diabétesz programot 

indítottunk az Alma Gyógyszertárakban.

Különösen jó érzés számunkra, hogy a 2017-

es évet áttekintve büszkén kijelenthetjük: a 

gyógyszer-kereskedelem egész szektora jól 

vizsgázott. 

„azt gondoljuk, Hogy egy 
gyógyszer-nagykereskedelmi 

vállalat Csak akkor leHet 
sikeres, Ha partnerei is sikeresek.”

„szervezeti szempontból  
a 2017-es év nagy eredménye, 

Hogy létrejött egy 
„HungaropHarma Holding” 
– leányvállalataink bővítik 
és támogatják az anyaCég 

tevékenységét.”

    When evaluating last year’s events, we 

may state that 2017 was characterized by  

duality from Hungaropharma’s perspective. 

On the one hand, internal construction that 

had been started in the past years contin-

ued in 2017, requiring some introspection and  

inner concentration. On the other hand, we 

were able to convey the dynamic image that 

had always characterized us in a more accen-

tuated way.

The market environment around us was not 

short of changes either. The withdrawal of 

TEVA from the drug wholesale market will 

inevitably lead to the restructuring of the 

market, nonetheless changes in regulations, 

box identification processes and the introduc-

tion of electronic prescriptions will also bring  

dynamics to the operation of the sector. 

As a pharmaceutical wholesaler having the 

country’s largest market share, Hungarophar-

ma has a huge responsibility to provide pa-

tients with top quality patient care, and also 

to shape the domestic pharmaceutical market 

with the purpose of continuous development. 

This is achieved by making use of the compa-

ny’s leading position.

From an organizational point of view, a great 

achievement of 2017 was the establishment 

of “Hungaropharma holding”. Our subsidiaries 

add to and support parent company activities.

Formerly a logistics company, now Hun-

garopharma is more than that: a group of 

companies operating in a holding company 

system, involved in the entire distribution 

of pharmaceuticals through its subsidiaries. 

The current corporate structure is adequate, 

but we have some additional strategic goals 

ahead of us, denoting that the enlargement 

process is not over yet.

A key milestone for the range of services to 

be expanded is that we were the first to intro-

duce the EWM (Extended Warehouse Man-

agement) module of the SAP Enterprise Man-

agement software. This step is expected to 

provide a sound basis for our developments. 

The new system, on the one hand, provides a 

higher level of security and, on the other hand, 

allows us to comply with the strict quality as-

surance and data security requirements set 

out in the EU directives.

We believe that a pharmaceutical wholesale 

company can only succeed if its partners 

are successful too. Therefore, we are high-

ly prepared to help our drug retailers reach 

success. We provide wholesale and logistics 

services through Hungaropharma and its sub-

sidiary, Bellis, and a wide range of support 

to the pharmacy operating pharmacists and 

patients through Alma, Gyöngy Prémium and 

Gyöngy Partner programs. One of the exam-

ples for this support was the launching of a 

diabetes program at Alma Pharmacies.

It makes us feel particularly great to have an 

overview of 2017 and conclude that the whole 

sector of pharmaceutical commerce has per-

formed well. 

„we believe tHat a 
pHarmaCeutiCal wHolesale 

Company Can only 
suCCeed if its partners are 

suCCessful too.”

„from an organizational point 
of view, a great aCHievement of 
2017 was tHe establisHment of 

“HungaropHarma Holding”. our 
subsidiaries add to and support 

parent Company aCtivities.”

2017
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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a HungaropHarma 
vezérigazgatójának 

beszámolója

report by 
tHe Ceo 
of HungaropHarma

By this I mean that we have managed to solve 

a number of tasks that required a great deal 

of effort and cooperation, and to overcome 

some unexpected challenges, which would 

have been unimaginable without effective co-

operation between sector players. 

This is especially important, because joint 

work could be the base for success in the sec-

tor in the future. Hereby, I would like to take 

the opportunity to thank our partners, suppli-

ers, pharmacists, the authorities and the State 

Secretariat (EMMI), and last but not least, our 

own employees, for their cooperation.

We are proud that the work we do day by day 

is for a more properly functioning drug dis-

tribution and healthcare system, and we are 

especially proud that our efforts seem to be 

fruitful. 

The distribution of pharmaceuticals in Hun-

gary is indeed of European standard, and this 

area is one of the most balanced in operation. 

We are working on addressing pharmacists in 

a more direct way and making them more pro-

active, meaning that we support them in their 

societal engagement and encourage them to 

take up leading roles in their local communities. 

For example, we support leaders of affiliated 

pharmacies with information.

When taking domestic and international trends 

into account, we are convinced that the health 

sector in general will be facing fundamental 

changes, and within that sector, wholesale and 

retail pharmaceutical trade as well. 

What will certainly not change is the fact that 

patients still need advice and assistance in 

their drug therapies. It is apparent that the 

medical profession struggling with a low num-

ber of professionals and capacity problems 

cannot fully meet this need. 

This is where pharmacists could take up a key 

role, because they virtually see all the informa-

tion about their patients: which doctors they 

have visited and which medication have been 

prescribed for them, and so on. With all these 

information and expertise, pharmacists can 

have a major role in the patient care process, 

moreover, current trends make us expect that 

this role will become more and more impor-

tant in the future.

Dr. Antal Feller

„tHis is espeCially important, 
beCause joint work Could be 

tHe base for suCCess in tHe 
seCtor in tHe future.”

  

Ezalatt azt értem, hogy számos, komoly 

erőfeszítést és együttműködést igénylő fel-

adatot sikerült megoldanunk, illetve váratlan 

kihívásra megfelelnünk, amely a szektor sze-

replőinek hatékony együttműködése nélkül 

elképzelhetetlen lett volna. 

Ez azért különösen fontos, mert ez a közös 

munka lehet az alapja a későbbiekben is az 

ágazat sikerének. Itt szeretném megragadni 

az alkalmat, hogy megköszönjem az együtt-

működést a partnereinknek, a beszállítóink-

nak, a gyógyszerészeknek, a hatóságoknak 

és az államtitkárságnak (EMMI), nem utolsó-

sorban pedig a saját dolgozóinknak. 

Büszkék vagyunk arra, hogy egy jobban mű-

ködő gyógyszerforgalmazás és egészség-

ügy érdekében dolgozhatunk nap mint nap, 

és különösen arra, hogy erőfeszítéseink a je-

lek szerint nem eredménytelenek. 

A magyarországi gyógyszerforgalmazás 

valóban európai színvonalú, és ez a terület 

számít az egyik legkiegyensúlyozottabban 

működőnek. Megszólíthatóvá és egyben 

proaktívabbá próbáljuk tenni a gyógyszeré-

szeket. Ez azt jelenti, hogy támogatjuk őket 

társadalmi szerepvállalásuk terén, és arra 

ösztönözzük őket, hogy próbáljanak meg 

az adott helyi közösségükben vezető, irányí-

tó szerepet betölteni. Ehhez többek között 

információs támogatást nyújtunk a velünk 

partneri kapcsolatban álló gyógyszertárak 

vezetőinek. 

A hazai és a nemzetközi trendeket figyelem-

be véve meggyőződésünk, hogy alapvető 

változások elé néz az egészségügyi szektor 

általában és ezen belül a gyógyszer kis- és 

nagykereskedelem is. 

Ami viszont biztosan nem fog megváltozni, 

az a körülmény, hogy a betegek továbbra is 

tanácsot és segítséget igényelnek gyógy-

szeres terápiájuk során. Az látható, hogy a 

létszám- és kapacitásgondokkal küzdő or-

vostársadalom önmagában nem tud mara-

déktalanul megfelelni ennek az elvárásnak. 

Éppen itt juthat kulcsszerep a gyógyszeré-

szeknek, akik gyakorlatilag minden adatot 

látnak a betegről, például azt, hogy milyen 

rendeléseken jelent meg, vagy korábban mi-

lyen gyógyszert írtak fel neki. Mindezen in-

formációk, illetve szaktudásuk birtokában a 

gyógyszerészek komoly támogató szerepet 

játszhatnak a betegellátás folyamatában, és 

a jelenlegi tendenciákból kiindulva arra szá-

míthatunk, hogy ez a szerep egyre jelentő-

sebbé válhat a jövőben.

Dr. Feller Antal

„ez azért különösen fontos, 
mert ez a közös munka leHet 
az alapja a későbbiekben is az 

ágazat sikerének.”

„büszkék vagyunk arra, 
Hogy egy jobban működő 
gyógyszerforgalmazás 

és egészségügy érdekében 
dolgozHatunk nap mint nap, 

és különösen arra, Hogy 
erőfeszítéseink a jelek szerint 

nem eredménytelenek.”

„ami viszont biztosan nem 
fog megváltozni, 

az a körülmény, Hogy 
a betegek továbbra is tanáCsot 

és segítséget igényelnek 
gyógyszeres terápiájuk során.”

 
„we are proud tHat tHe work 

we do day by day is for a more 
properly funCtioning drug 
distribution and HealtHCare 

system, and we are espeCially 
proud tHat our efforts seem to 

be fruitful.”

„wHat will Certainly not CHange 
is tHe faCt tHat patients still 

need adviCe and assistanCe in 
tHeir drug tHerapies.”
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„szeptemberben számos 
újdonságot tartalmazó újabb 
vevőprogramot vezettünk be, 

melyet idén folytatunk.”

„a 2015-16-os időszakban 
intenzív növekedési  

fázisban voltunk, aminek 
következtében 2017-et 
piaCvezető pozíCióból 

kezdtük.”

„in september, we introduCed a 
new Customer program witH 
many new features, wHiCH we 

are Continuing tHis year.”

a HungaropHarma 
kereskedelmi és marketing

vezérigazgató-Helyettesének 
beszámolója

report by 
tHe deputy Ceo, 
CHief sales and marketing 
offiCer of HungaropHarma

   After we successfully sold our part-

ly-owned pharmacies in 2016, last year was 

about reinterpreting our trade strategies. 

The most significant part of this reinterpre-

tation was the complex transformation of 

the Gyöngy Program. We have opened new 

sales channels, undergone identity change, 

and started some new developments con-

cerning digital communication. Our efforts 

were not without results; despite the fact 

that by 2017 we had already had no pharma-

cies of our own, the market share of phar-

macy co-operations did not decrease within 

the total turnover, but had a significant in-

crease at some points. 

We were in an intense growth phase for the 

period of 2015-16, and as a result, we start-

ed 2017 in a market leader position. We 

did not want to sit back and relax, so we 

have begun to develop new business tools 

and change our business philosophy by  

reinvesting our resources. 

As part of this process, we have rede-

signed the Gyöngy Program, which acts as 

a new sales channel now. With the Gyöngy 

Prémium we have filled a gap and created 

something that is already operating on the 

major Western European markets, but not 

in Hungary. As part of our digital commu-

nication developments, we have launched 

a loyalty program named HPH Privát.

It should be noted that wholesalers and 

retailers are active on a very closed mar-

ket in Hungary. Hungaropharma’s respon-

sibility, as a leading player in the market, 

is to introduce market development tools 

from time to time, which encourage health 

service competition and competitive spir-

it. Perhaps it is not an exaggeration to say 

that in some cases we have to act as re-

formers of the market.

That is why Hungaropharma is in a pe-

culiar position, and considers its task  

to provide its supplier and buyer partners 

with a domestic solution, taking nation-

al trends and tendencies into conside- 

ration. Our communication is compleme- 

nted by CSR programs and supplier business 

platforms are created as part of this task.  

As a responsible, careful and committed 

partner, we aim to satisfy our customers. 

In September, we introduced a new customer 

program with many new features, which we 

are continuing this year. As a result of TEVA’s 

withdrawal as a wholesaler, we had to focus 

on the increased market demands at the end 

of last year.

Cooperation with manufacturers increased to 

a high level that has allowed Hungaropharma 

to further increase its market share through 

the hospital sales channel. At present we are 

are in close business relationship with about 

one fifth of our national hospitals. Last year 

we managed to win a lot of tenders, due to 

which hospital sales channel performance 

expanded dramatically in 2017.

In the private pharmacy sales channel, 

drug pricing and drug subsidy systems are 

based on a generic program. Prices are 

sticky and, from financing side, there is only  

a little resource left to accomodate innova-

tive therapies by NEAK. That is why chain  

management is of utmost importance, be-

cause it helps us redirect the circulation of 

non-prescription products (OTC medicines, 

dietary supplements, nutritional formulae) 

from the out-of-pharmacy distribution chan-

nels back to the pharmacy business. This will 

ensure that pharmacies have their part in 

market growth. This serves patient safety and 

comprehensive therapy management as well.

 Judit Füzesi

    Miután 2016-ban sikeresen végrehajtottuk 

résztulajdonolt gyógyszertáraink értékesíté-

sét, a tavalyi év a kereskedelmi stratégiánk 

újraértelmezéséről szólt. Ennek legjelentő-

sebb lépése a Gyöngy program komplex 

átalakítása volt. Új értékesítési csatornákat 

nyitottunk, arculatváltást hajtottunk végre, 

illetve a digitális kommunikáció terén is fej-

lesztésekbe kezdtünk. Erőfeszítéseink nem is 

maradtak eredmény nélkül: annak ellenére, 

hogy 2017-ben már nem volt saját patikánk, a 

gyógyszertári együttműködések részaránya 

nem esett vissza az összforgalmon belül, sőt 

van, ahol szignifikánsan nőtt is.

A 2015–16-os időszakban intenzív növeke-

dési fázisban voltunk, aminek következtében 

2017-et piacvezető pozícióból kezdtük. Annak 

érdekében, hogy ez a helyzet ne vezessen  

elkényelmesedéshez, megkezdtük új üzleti 

eszközrendszerünk kialakítását, üzleti filozófi-

ánk módosítását erőforrásaink újrabefekteté-

se révén. 

Ennek részeként átalakítottuk a Gyöngy Pati-

ka Programunkat, azaz életre hívtuk a Gyöngy 

Prémium és Partner patikai üzleti modelleket. 

A Gyöngy Prémiumokkal egy olyan űrt töltöt-

tünk be, ami már a nagy nyugat-európai pia-

cokon működik, Magyarországon még nem.  

A digitális kommunikációban elkezdődött fej-

lesztés részeként többek között hűségprogra-

mot indítottunk HPH Privát néven. Látni kell, 

hogy mind a nagy-, mind a kiskereskedő egy 

nagyon zárt piacon tevékenykedik Magyaror-

szágon, és vezető piaci szereplőként a Hun-

garopharma felelőssége is, hogy időnként 

olyan piacfejlesztő eszközöket vessen be, 

amelyek az egészséges szolgáltatási ver-

senyt és versenyszellemet ösztönzik. Talán 

nem túlzás úgy fogalmazni, hogy bizonyos 

esetekben mintegy a piac megújítójaként kell 

működnünk. 

A Hungaropharma ezért van sajátságos hely-

zetben, és ezért tekinti feladatának, hogy 

a magyar piacon, nemzeti trendeket, ten-

denciákat figyelembe véve hazai megoldást 

nyújtson, akár beszállító, akár vevő partnerei 

számára. Ennek fontos része a kommunikáci-

ónk CSR-programokkal történő kiegészítése, 

valamint a beszállítói üzleti platformok létre-

hozása. Felelős, gondos, elkötelezett nagyvál-

lalatként célunk, hogy elégedettek legyenek 

partnereink.

Szeptemberben számos újdonságot tartalma-

zó újabb vevőprogramot vezettünk be, melyet 

idén folytatunk. Ugyanis a TEVA kivonulása 

miatt év végén a megnövekedett piaci igények 

kiszolgálására kellett koncentrálnunk. 

A gyártókkal való együttműködés az év utol-

só negyedévében egy olyan szintre került, 

amely lehetőséget biztosított a Hungaro- 

pharma számára, hogy a kórházi értékesíté-

si csatornán keresztül is tovább növelhesse  

piaci részesedését. Jelenleg az egyetemi és a 

nagy kórházakkal vagyunk szorosabb üzleti 

kapcsolatban. Ez évben nagyon sok tendert 

sikerült elnyernünk, aminek köszönhetően tel-

jesítményünk a kórházi értékesítési csatornán 

egy szignifikáns javuláson megy keresztül. 

A magánpatikai értékesítési csatornában  

a gyógyszerár- és támogatási rendszer a ge-

nerikus programra épül, az árak merevek és 

finanszírozási oldalról nagyon kevés forrás 

marad az innovatív terápiák befogadására 

a NEAK részéről. Éppen azért kiemelkedő-

en fontos a láncmenedzsment, mert ennek 

segítségével van lehetőségünk a gyógyszer-

táron kívüli forgalmazási csatornákból visz-

szaterelni a vény nélküli készítmények (OTC- 

gyógyszerek, étrend-kiegészítők, tápszerek) 

forgalmát a patikai üzletágba, ezzel bizto-

sítva, hogy a gyógyszertárak kivehessék a 

részüket a piaci növekedésből. Mindez a be-

tegbiztonságot, az átfogó terápiamenedzs-

mentet is szolgálja. 

Füzesi Judit

„we were in an intense growtH 
pHase for tHe period of 2015-16, 
and as a result, we started 2017 

in a market leader position.”
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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 2017-es év a logisztika és a humán 

erőforrás szempontjából is kihívásokat tar-

togatott cégünk számára. Másfelől 2017 át-

meneti évnek is tekinthető, mert bizonyos 

fejlesztéseink ekkor zárultak le. Azoknak a 

fejlesztéseknek, amelyek 2018-ban hoznak 

majd látványos eredményt, már 2017-ben 

elkezdődött az előkészítése. 2017 tehát a 

szorgos háttérmunka éve is volt.

Pénzügyi tekintetben a 2016-os üzleti év 

volt az eddigi legsikeresebb a Hungaro- 

pharma történetében, és bár természetesen 

a jövőben is folyamatosan ennek javításán 

dolgozunk majd, nem lesz könnyű túlszár-

nyalni ezeket a ragyogó eredményeket.

Logisztikai szempontból a TEVA már emlí-

tett kiesése ellentmondásos helyzetet ered-

ményezett. E váratlan fordulat a beszállítói 

oldalon 10-15 százalékkal megnövekedett 

többletterhelést jelentett a logisztikai hát-

tér számára és ekkora tartalék már nem volt 

a rendszerben.

Ugyanakkor 2017-ben vált egyértelművé, 

hogy a munkaerő- és bérproblémák erőtel-

jesen éreztetik hatásukat a Hungarophar-

mánál is. Nem tudtuk feltölteni a létszámot, 

és ennek jelentős összetevője az volt, hogy 

a bérigények meghaladták a Hungaro- 

pharma által betervezett bérköltségeket. 

A Hungaropharma nincs abban a helyzet-

ben, hogy gyógyszertári szállítási megren-

deléseket utasítson vissza arra való hivat-

kozással, hogy nincs hozzá elég dolgozója, 

kapacitása vagy raktára. A megoldás pedig 

csak költségnövekedés árán érhető el: tú-

lóra, béremelés, logisztikai-informatikai fej-

lesztések. Emellett a szállítási költségeink 

is megemelkedtek, nem csupán a megnö-

vekedett volumen, hanem a nagyobb bér-

költségek következtében is. Az alapbérek 

emelését előíró jogszabály szintén növelte 

a kiadási oldalra nehezedő nyomást.

A feladatok zökkenőmentes ellátása azon-

ban elsődleges számunkra és ez időnként 

a helyzet gyors átértékelésével jár együtt 

– jelen esetben a pénzügyi terveket illető-

en. Egyértelmű pozitívumként értékelhe-

tő, hogy ez munkatársainkat is kedvezően 

érintette. Az elmúlt 3 évben 25 százalékkal 

emelkedtek a bérek a Hungaropharmánál. Az 

első negyedév gyakorlatilag e kihívásra adott 

stratégiai válaszaink kialakításával telt. 

A piaci környezet megváltozására adott vá-

laszunknak tekinthető anyagkiszerelési üz-

letágunk, a MAGILAB önállóvá válása is. Kü-

lön leányvállalatba csoportosítottuk át ezt a 

tevékenységet, mert úgy gondoljuk, ebben 

a struktúrában nagyobb az esély rá, hogy 

üzletileg sikeresebb legyen és nagyobb fej-

lesztési potenciált tudjon felmutatni.

A piaci környezet más szempontból is vál-

tozott tavaly. A gyártó-beszállító cégek 

körében számos összeolvadás zajlott le 

2017-ben. Ez alapvetően része szokott len-

ni a normális piaci működésnek, azonban  

a TEVA lépése korántsem mondható „szokvá-

nyos” döntésnek. Azáltal, hogy kilépett mint 

nagykereskedő, ugyanakkor belépett mint 

beszállító, gyártó, jelentősen megnőtt nálunk 

(is) a termékeiből értékesített volumen. 

A budaörsi raktártűz viszont a súlyosnak 

tűnő számok ellenére is kisebb problémát 

jelentett, ráadásul a teljes magyar nagy-

kereskedelmi és beszállítói rendszer össz-

hangban lépett fel a probléma megoldása 

érdekében. A gyártók pótolták a készle-

teket, a UPS is felnőtt a feladathoz, így a 

rendszer helyreállhatott. Minket annyiban 

érintett a tűzeset, hogy az ellátási láncból 

néhány hétre kiesett ez a csatorna. 

Sz. Kis László

     The year 2017 has posed challenges to our 

company regarding logistics and human re-

sources as well. On the other hand, 2017 can 

be considered as a transitional year, for some 

of our developments were completed in 2017. 

Preparations for developments to bring pro- 

mising results in 2018 started in 2017. 2017 has 

been a year of busy background work.In finan-

cial terms, the business year of 2016 has been 

the most successful year in Hungaropharma’s 

history, and although we will continue to work 

on improving our results in the future, it will not 

be easy to beat these brilliant achievements. 

From a logistics point of view, TEVA’s afore-

mentioned withdrawal has resulted in a con-

troversial situation. This unexpected turn of 

events resulted in a 10 to 15 % increased load 

for the logistics background, however, the 

system had no such big reserves.

At the same time, it was becoming clear 

in 2017 that labor and wages issues had a 

strong impact on Hungaropharma as well. 

We could not replenish the number of staff, 

mostly due to the fact that pay demands 

exceeded planned wage costs. Hungaro-

pharma is not in a position to refuse phar-

macy delivery orders by pointing at the lack 

of sufficient staff, capacity or warehouse. 

And solution can only be achieved by cost 

increases: overtime, wage increase, and lo-

gistics and IT developments. In addition, our 

transport costs have increased too, partly 

because of the increased volume and also 

because of the higher wage costs. Legisla-

tion concerning basic salary increase also 

put some pressure on the expenditure side.

However, the smooth running of ope- 

rations is of top priority for us, and this 

sometimes involves a quick revaluation of 

the situation, which, in this case, concerned 

our financial plans. This also benefited our 

employees, which is definitely on the posi-

tive side. In the past 3 years, wages have 

increased by 25 % at Hungaropharma. The 

first quarter of this year was spent on creat-

ing our strategic responses to this challenge.

Our response to the change in the mar-

ket environment could be seen when our 

packaging business, MAGILAB, became 

independent. We have grouped this activ-

ity into a separate subsidiary, because we 

believe that it is more likely that this struc-

ture results in a bigger commercial suc-

cess and a greater development potential. 

The market environment witnessed some 

other changes last year. There were numer-

ous mergers between manufacturing and 

supply companies in 2017. This is basically 

part of usual market functioning. However, 

TEVA’s move cannot be considered “usual” 

on the supplier side. For TEVA withdrew 

as a wholesaler, but entered the market as 

a supplier and manufacturer, resulting in an 

increased sales volume of its products, at 

Hungaropharma too.

However, the Budaörs warehouse fire 

caused a minor problem in spite of the  

serious numbers on losses, besides, the en-

tire Hungarian wholesale and supply sys-

tem was in line to solve the problem. Man-

ufacturers have replaced their supplies, and 

the UPS has risen to the challenge, so the  

system could be restored. We were affect-

ed by the fire only to the extent that this 

channel had been out of the supply chain for  

a few weeks.

László Sz. Kis

„pénzügyi tekintetben  
a 2016-os üzleti év volt  
az eddigi legsikeresebb  

a HungaropHarma 
történetében.”

„in finanCial terms, tHe business 
year of 2016 Has been tHe 
most suCCessful year in 

HungaropHarma’s History.”

2017
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t



ConsCientiousnesslelkiismeretesség
döntéseinkben egy időben jelenik meg a fogyasztó, a közvetítő és a válla- 

lat előnyeinek a rövid és Hosszú távú mérlegelése. felelősségünknek  

érezzük időnként olyan piaCfejlesztő eszközöket bevetni, amik az egész- 

séges versenyszellemet ösztönzik és bizonyos esetekben kötelességünk-

nek érezzük azt, Hogy a piaC élő lelkiismereteként működjünk.

our deCisions reveal tHe sHort and long-term Considerations of 

Consumer, intermediary and Company advantages at tHe same time. we 

believe we Have tHe responsibility of using marketing tools from time to 

time tHat enCourage a HealtHy Competitive spirit, at tHe same time, we feel 

it is our duty to aCt as tHe living ConsCienCe of tHe market in some Cases.
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HungaropHarma vállalatCsoport tHe HungaropHarma Company group
hUngaropharma zrt.

A Hungaropharma Zrt. Magyarország nagy hagyományokkal és a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező gyógyszer-nagy-

kereskedelmi cége. Mindemellett ugyanakkor 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 résztulajdonában 

lévő patikák átkerültek független magángyógyszerész-tulajdonba. A Hungaropharma sikeresen működő franchise üzleti modellt 

ajánl a jövőben csatlakozni kívánó gyógyszertárak számára.

the hUngaropharma company groUp
Hungaropharma Zrt. is the pharmaceutical wholesaler 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 purposeful 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 pharmacists. 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 működteté-

se. Állatgyógyászati termékek, szemészeti készítmények forgalmazóival működik együtt, OEP (2017-től NEAK) által meghir-

detett tendereken indul.

bellis egészségtár kft.  100 %
A Hungaropharma célja, hogy az ország legnagyobb fitotéka/egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyamatosan bő-

víti a palettáját, hogy a gyógyszertárak minden esetben olyan minőségi termékpalettát tudjanak felmutatni, amely a drogéri-

ák 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-irá-

nyítási 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 gyógyszertári szoftverpiacot jellemzi.

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

mében – elfogadva a törvényi változásokat, s a kormányzati szándékokat megértve – megkezdte a gyógyszertárak értéke-

sítését. 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 hangsúlyosabb feladata az Alma és Gyöngy program működtetése lesz.

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

szakma megelégedésére, több mint 1500 tonna gyógyszerhulladékot gyűjtött be eddig, nagymértékben hozzájárulva ezáltal a 

környezetterhelés csökkentéséhez.

magilab kft. 100%
A Hungaropharma alapanyag üzletága, melynek fő tevékenységei a magisztrális készítményekhez szükséges alapanyag és 

csomagolóanyag biztosítása a patikák számára, a kórház piacra kiszerelt gyógyszeranyag és csomagolóanyag előállítása, a 

galenusi gyógyszergyártók alapanyag-ellátása valamint a saját márkás készítmények előállítása. Célja, hogy 5 éven belül közel 

30%-os piaci részesedést érjen el.

Qb-pharma kft. 100%
A QB-Pharma Kft. 28 éve van jelen a közforgalmú gyógyszertárakat kiszolgáló informatikai piacon. Tevékenységének legfon-

tosabb része a gyógyszertárakat támogató szoftverfejlesztés és számítógépes hardver környezetük zavartalan működtetése. 

A szoftver moduljai biztosítják felhasználói számára a legkülönbözőbb funkciókat, elektronikus kapcsolatokat- szinte minden 

patikával kapcsolatban álló fontos partner felé-, melyek a gyógyszerészi munkát teszik pontosabbá és egyszerűbbé. A rendszer 

elsőként a hasonló szoftverek között képes „felhő” megoldásként is működni.
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medimpex zrt. 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 conti-

nuously 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 phar-

macies, 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 expectations. It will help eliminate the vulne-

rable 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, ac-

cording to the decision of the parent company, it began to sell those pharmacies by adopting statutory changes and 

understanding government intentions. By the end of 2016, a fair, transparent sales process was completed successfully, 

complying fully with the legal requirements. The pharmacie-s 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 national 

coverage, it has collected over 1,500 tonnes of pharmaceutical waste so far causing professional satisfaction, thereby 

contributing greatly to the reduction of environmental load.

magilab kft. 100%
Main activities include providing pharmacies with raw materials and packaging materials needed for magistral formulae, 

producing pharmaceuticals and packaging materials for the hospital market, supplying raw materials for galenic pharma-

ceuticals, and producing own-branded products. Its goal is to reach a market share of nearly 30% within the next 5 years.

Qb-pharma kft. 100%
QB-Pharma has been present in the IT market specialized at serving public pharmacies, for 28 years. The most important 

part of its activity is the smooth running of pharmacy software development and computer hardware environments. The 

software modules provide users with a wide range of features, electronic linkage to almost every important partner con-

nected with pharmacies, and make the work of pharmacists more precise and simpler. It is the first software among many 

similar ones to have a cloud solution.
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Cooperationegyüttműködés
fontos feladatunknak tartjuk Használni és ösztönözni az iparági 

szereplők kooperáCióiból származó megtakarításokat és előnyöket. 

mindenre készen állunk annak érdekében, Hogy ne Csak mi, Hanem 

partnereink is sikeresek legyenek. igyekszünk olyan szolgáltatásokat 

biztosítani a partnerprogramokon keresztül, amik támogatást adHatnak 

a gyógyszerészeknek és a betegeknek is.

we Consider it an important task to exploit and enCourage savings and 

benefits from Co-operations between industry operators. we are ready 

to make sure tHat botH we and our partners beCome suCCessful. we 

strive to provide serviCes tHrougH partner programs tHat Can support 

pHarmaCists and patients alike.
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munkatársaink our staff

    A Hungaropharma továbbra is kiemelt jelentőséget 

tulajdonít annak, hogy minden szempontból vonzó és 

biztonságos körülményeket biztosítson jelenlegi és le-

endő munkatársainak. A cég hatékony és magas szín-

vonalú működéséhez fontos a teljesítményorientált és 

innováció-központú gondolkodás. Ugyanakkor a mun-

katársak bevonása és megfelelő motiválása nélkül szá-

munkra elképzelhetetlen a sikeres működés.
 

AdAtok 2017-ben

A foglalkoztatottak átlagos  
állományi létszáma: 

627 fő

nemek megoszlásA

nő 395 fő

férfi 232 fő

FoglAlkoztAtás jellege

fizikai munkatárs 338 fő

szellemi munkatárs 289 fő

FoglAlkoztAtás munkAidő szerint

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

546 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

81 fő

Miközben továbbra is folyamatosan javítani igyekszünk 

humánerőforrás-gazdálkodásunkat, 2017-ben már jól 

érzékelhetővé vált, hogy mi sem tudjuk kivonni magun-

kat a magyar piacon tapasztalható munkaerő- és bér-

problémák hatása alól. A létszám megfelelő feltöltése 

érdekében módosítanunk kellett a Hungaropharma által 

korábban betervezett bérköltségeket. A feladatok zök-

kenőmentes ellátása azonban elsődleges számunkra, és 

ez időnként a helyzet gyors átértékelésével jár együtt. 

A probléma megoldásának végül leginkább munkatár-

saink örülhettek: az elmúlt 3 évben 25 százalékkal emel-

kedtek a bérek a Hungaropharmánál. 

Leendő munkatársaink kiválasztása során a szakisme-

retek megléte természetesen fontos követelmény, akár-

csak az, hogy a jelentkező rendelkezzen a munkakör ál-

tal megkövetelt készségekkel és képességekkel. Ehhez 

a legkülönfélébb teszteket és interjútechnikákat alkal-

mazzuk, illetve betanulási programmal támogatjuk az új 

munkatárs lehető leggyorsabb beilleszkedését. 

A megfelelő munkakörnyezethez a megfelelő teljesít-

 

    Hungaropharma continues to put great emphasis 

on providing all current and prospective employees 

with attractive and safe conditions in all aspects. Per-

formance-oriented and innovation-centered thinking 

is important for efficient and high-quality company 

operation. At the same time, without the involvement 

and proper motivation of our employees, successful 

operation would be unimaginable to us.

FActs And Figures in 2017

Average number  
of permanent staff

627 people

gender distribution

women 395 people

men 232 people

ProFessionAl stAtus

doing physical work 338 people

doing intellectual work 289 people

emPloyment by working time

Full-time employees 546 people

Part-time employees 81 people

While we are continuously improving on our human 

resources management, it has become apparent by 

2017 that we cannot avoid the impact of labor and 

ménymenedzsment is hozzátartozik. Ennek részét képe-

zi a teljesítmény rendszeres értékelése, új egyéni célok 

kitűzése, amelyek egyrészt javítják a beosztott és vezető 

közötti kommunikációt, másfelől motivációs szerepet is 

betöltenek. Ezenfelül különböző programokkal igyek-

szünk növelni a munkatársak közötti együttműködés 

hatékonyságát, valamint szakmai képzési programok el-

végzésére is lehetőséget biztosítunk. 

A fejlesztési és képzési programokon túl azonban arra 

is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy folyamatos visszajel-

zéseket kapjunk munkatársainktól. Workshopok útján 

próbáljuk feltérképezni a felmerülő igényeket, és a be-

gyűjtött javaslatok figyelembevételével alakítjuk a mun-

kakörülményeket. A közösségi programok szintén egyre 

fontosabb szerepet játszanak, csakúgy, mint az egész-

ségmegőrzést célzó kezdeményezéseink. A fizikai és 

szellemi kikapcsolódást segítik a cafeteria-programunk 

keretében elérhető üdülési és rekreációs szolgáltatások, 

de itt kiemelhetjük akár azt a balatoni pihenési lehetősé-

get, melyet Zamárdiban található üdülőnk kínál munka-

társainknak. 

Javadalmazási rendszerünk több elemből áll. A fix alap-

bér mellett változó, teljesítményhez kötött résszel is ren-

delkezik és minden munkatársunk részesülhet év végi ju-

talomban is, ha ezt a közösen elért vállalati eredmények 

lehetővé teszik. 

wage problems affecting the Hungarian market. In 

order to have the proper number of employees, Hun-

garopharma had to modify the previously planned la-

bor costs. However, the smooth running of tasks is of 

top priority for us, which sometimes involves a quick 

revaluation of the situation. Our colleagues were the 

happiest about the solution in the end: wages have in-

creased by 25 % in the last 3 years at Hungaropharma.

In selecting our prospective staff, expertise is of 

course an important requirement for the candidate, 

just as much as the skills and abilities required by the 

job. A wide range of tests and interview techniques 

are used for candidate selection, and a learning pro-

gram helps to support the quicker integration of the 

new employee.

Proper working environment includes proper perfor-

mance management as well. Regular performance 

evaluation and setting new individual goals both 

belong to it, which, on the one hand, improve com-

munication between the employee and the manager, 

on the other hand has a motivational role. In addi-

tion, various programs are aimed at increasing the 

efficiency of co-worker co-operation and there are 

opportunities to be enrolled in professional training 

programs as well.

In addition to the specific programs for development 

and training, we also put great emphasis on getting 

continuous feedback from our colleagues. We are 

trying to map out the emerging needs through organ-

ized workshops and collect suggestions to provide 

proper working conditions. Community programs as 

well as our health promotion initiatives both play an 

increasingly important role. Physical and mental rec-

reation is facilitated by our holiday and recreational 

services included in our cafeteria program, and there 

is an opportunity available for our colleagues to re-

lax at Lake Balaton in our holiday resort in Zamárdi, 

which is also worth mentioning.

Our remuneration system consists of several ele-

ments. In addition to the fixed base salary, it also has 

a variable, performance-based salary part too. Be-

sides, every employee has the chance to benefit from 

a year-end reward, in case jointly achieved corporate 

results make it possible.
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renewal CapaCitymegújulási képesség
a szabályozói kiHívások késztetést, a teCHnológiai környezet 

pedig leHetőséget biztosít arra, Hogy folyamatosan keressük  

a megújulási leHetőségeket. az innováCiókat nemCsak befogadjuk, 

Hanem magunk is teremtői leHetünk.

regulatory CHallenges result in tHe drive, wHile tHe teCHnologiCal 

environment results in an opportunity for us to Continually seek 

renewal opportunities. we are reCeptive to innovations and also 

Creators of tHem.
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fejlesztéseink our developments

    A Hungaropharma 2017-ben is töretlenül dolgozott 

működési hatékonyságának javításán, illetve a szolgál-

tatói profiljának bővítésén. Ebből a szempontból fontos 

fejlemény, hogy Magyarországon elsőként mi vezettük 

be az SAP vállalatirányítási szoftver EWM (Extended 

Warehouse Management) raktárvezérlési modulját. Az 

új rendszer egyrészt magasabb biztonsági szintet je-

lent, másfelől lehetővé teszi megfelelésünket az uniós 

irányelvekben meghatározott szigorú minőségbiztosí-

tási elvárásoknak. 

Amikor fejlesztésekről beszélünk, nem csak a szigo-

rúan véve belső folyamatokra és megoldásokra gon-

dolunk. E folyamatnak ugyanúgy részét kell képezze 

a partnerekhez fűződő munkakapcsolat fejlesztése is. 

A Hungaropharmán és a Bellisen, mint leányvállalaton 

keresztül nagykereskedelmi és logisztikai szolgálta-

tást biztosítunk, az Alma, Gyöngy Prémium és Gyöngy 

Partner gyógyszertárakon keresztül pedig széles körű 

támogatást nyújtunk a gyógyszertárat működtető 

gyógyszerészeknek és a betegeknek is. Jó példa erre a 

diabétesz Programunk, amelyet az Alma Gyógyszertá-

rakban működtetünk.

A gyógyszer-kereskedelemben különösen nagy szere- 

pet játszik az informatika, hiszen ez adja azt az infra-

struktúrát, ami összekapcsolja a gyógyszertárakat, a 

gyógyszer-nagykereskedőket és a gyógyszergyártó-

kat. A Hungaropharma már ezen a területen is nagy lé-

pést tett a korábbi években, amikor kifejlesztette a saját 

felhőalapú „daxa” gyógyszertári szoftverét. 2018-ban 

pedig a Hungaropharma megvásárolta a QB Pharmát, 

amely egy szoftverfejlesztő és –szolgáltató vállalkozás. 

Az QB Pharma által fejlesztett szoftver egyfajta spe-

ciális vállalatirányítási rendszerként működik, amelyen 

keresztül nemcsak új készletet rendelhet a gyógysze-

rész, de folyamatosan rálát arra, hogy van-e készleten 

az adott gyógyszer, mi a kiszállítás ideje, mikorra fogja 

megkapni, tájékoztatást kap a hiánycikkek állapotáról, 

státuszáról, lejárati idejéről. 

Szintén a kiskereskedelmi partnerekkel folytatott 

együttműködés részeként tovább növekedett a gyógy-

szer-visszagyűjtés hatékonysága a Recyclomed Kft.-n 

keresztül: 2017-re meghaladta a 280 tonnát a vissza-

gyűjtött és a későbbiekben megsemmisített gyógy-

szer. Ez az eredmény a lakosság környezettudatos 

    In 2017, Hungaropharma continued to work on im-

proving its operational efficiency and expanding its 

service profile. In this regard, an important develop-

ment to be noted is that we were the first in Hungary to 

introduce the warehouse management module EWM 

(Extended Warehouse Management) of SAP enter-

prise management software. The new system, on the 

one hand, provides a higher level of security and, on 

the other hand, allows us to comply with the strict qual-

ity assurance requirements set out in the EU directives.

When we talk about developments, it is not only the 

internal processes and solutions in the strict sense that 

we are talking about. Developing working relationships 

with partners should also be part of this process. We 

hozzáállását is biztosítja. Összességében a Hungaro- 

pharma minden olyan területen fejlesztett és fejleszt, 

amely a gyógyszer-kereskedelem jobb működését 

szolgálja, hiszen mi azt gondoljuk, hogy piacvezető 

gyógyszer-nagykereskedőként nekünk a környezetün-

ket kicsit formálni, alakítani is kell a jobb működés ér-

dekében, aminek végső célja a betegek, egészségüket 

megőrizni akarók jobb ellátása és jobb kiszolgálása.

provide wholesale and logistics services through Hun-

garopharma and its subsidiary, Bellis. Besides, through 

Alma, Gyöngy Prémium and Gyöngy Partner pharma- 

cies we provide pharmacists and patients alike with ex-

tensive assistance. Our diabetes program in Alma Phar-

macies is a good example of this initiative.

Informatics plays a particularly important role in the 

trading of medicinal products as it provides the infra-

structure that connects pharmacies, pharmaceutical 

wholesalers and pharmaceutical companies. Hunga-

ropharma took a major step forward in this area in pre-

vious years by developing its own cloud-based phar-

macy software called „daxa”. In 2018, Hungaropharma 

acquired QB Pharma, a software development and ser-

vice company. The software developed by QB Pharma 

acts as a kind of special corporate governance system 

that helps pharmacists order new supplies, and gives 

them an overview of product availability in stock, deliv-

ery time, receiving time, status, and date of expiry.

Also as part of the co-operation with retail partners, 

there has been an increased efficiency of drug collec-

tion through Recyclomed Kft.: by 2017 it has exceeded 

280 tonnes of collected and later destroyed drugs. This 

results in an environmentally conscious attitude of the 

population as well. All in all, Hungaropharma has had 

developments in all areas that serve the better func-

tioning of the trade of medicines. As market leaders in 

pharmaceutical wholesale, we feel the need to shape 

our environment for a more improved functioning, with 

the ultimate goal of providing better care and service 

for patients and people wishing to preserve their health.
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digitizationdigitalizáCió
élen járunk a modern infokommunikáCiós megoldásokban rejlő Haté-

konysági potenCiál kiHasználásában. készek vagyunk megismerni,  

és versenyelőnyként kiHasználni a digitalizáCió adta leHetőségeket  

az ellátási lánC minden fázisában, és az ebből származó Hatékonyságot 

örömmel osztjuk meg partnereinkkel, beszállítóinkkal és fogyasztóinkkal.

we are at tHe forefront of utilizing tHe effiCienCy potential in modern 

information and CommuniCation teCHnology solutions. we are ready to 

learn and use tHe digitization opportunities as Competitive advantage in all 

stages of tHe supply CHain, and we are Happy to sHare tHe resulting effiCienCy 

witH our partners, suppliers and Consumers.
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HungaropHarma-logisztika HungaropHarma logistiCs

    A Hungaropharma a hazai piac egyetlen olyan sze-

replője, amely a gyógyszer-kereskedelem összes részt-

vevőjének szállít. Ezt a különleges pozíciót tovább erő-

síti a járó- és fekvőbeteg-ellátás magas szintű ismerete, 

amelynek segítségével képes az ügyfelek egyedi igénye-

inek is megfelelni. A cég évente közel 140 millió doboznyi 

medicinát értékesít, és ehhez a figyelemre méltó volu-

menhez Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb 

gyógyszer-nagykereskedelmi raktárbázisa biztosítja a 

logisztikai hátteret. Az elmúlt évek során mind a buda-

pesti, mind a debreceni logisztikai központban komoly 

bővítéseket hajtottunk végre, amelyeknek köszönhetően 

jelentősen nőtt a Hungaropharma áruérkeztető és kiszál-

lító kapacitása.

Az országos lefedettségű kiszolgálást öt logisztikai köz-

pont, valamint hat „átrakóhely” teszi lehetővé.

A legújabb raktár-technológiát alkalmazó, euró-

pai színvonalon működő logisztikai központokban  

100%-ban automatizált komissiózó rendszer működik.  

A korszerű, KNAPP hajtott pályás anyagmozgatási 

rendszernek köszönhetően a megbízások teljesítése, 

beleértve a rendelés fogadását, a komissiózást és a cso-

magolást is, nem tart tovább 30-40 percnél. Rendsze-

rünk átlagosan 540 ezer készítményt szed ki naponta,  

a kiszedési pontosság pedig meghaladja a 99,9%-ot. 

Az innováció mellett a magas minőségi követelmények 

folyamatos fenntartása is kulcsfontosságú vállalatcso-

portunk számára. Éppen ezért évi több mint 2000 min-

tát elemzünk saját anyagvizsgáló laboratóriumunkban, 

felhasználva ehhez a legkorszerűbb FT-IR műszereket, 

valamint a kromatográfiás és spektroszkópiás vizsgála-

tok teljes skáláját. Szakmai munkánk a GMP-, a GLP- és 

HCCP-elvek alapján folyik. Üzleti folyamatainkban pedig 

az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményei tel-

jesülnek. 

Annak érdekében, hogy az általunk kínált szolgáltatási 

paletta a lehető legteljesebb legyen, a gyártók számá-

ra bizományosi és bérraktárt is működtetünk. Ezenfelül 

azt is vállaltuk, hogy egyedi igény esetén magyarországi 

forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készít-

ményeket is importálunk és kiszállítunk. A fentiek mel-

lett minden partnerünk számára stratégiai készletet tar-

tunk fenn, valamint az egyetlen magyarországi cégként 

életmentő raktárat és ügyeletet is üzemeltetünk. 

 Hungaropharma is a unique supplier to all players 

involved in the trading of medicinal products. This spe-

cial position is further strengthened by the fact that the 

company possesses a compr   ehensive knowledge of 

outpatient and inpatient medical care, thus can provide 

general high quality services, and fulfill a wide range of 

unique needs. The company sells a remarkable amount 

of nearly 140 million boxes of medicines a year, with the 

logistical background provided by Hungary’s largest and 

most up-to-date pharmaceutical wholesale warehouse 

base. In the course of the past few years, we have im-

plemented a number of serious expansions in both the 

Budapest and Debrecen logistics centers, and as a result, 

Hungaropharma has multiplied the throughput of goods 

receipt and distribution.

Hungaropharma Zrt’s services operate with national cov-

erage from 5 logistics centers and 6 transfer locations.

The latest store technology in our logistics centres are of 

European standard, including a 100 % automated pick-

up system. It takes not more than 30-40 minutes from 

receiving and picking orders to packaging due to the 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 exceeds 

99.9 %.

In addition to innovation, maintaining high quality require-

ments is also a key concern for our group of companies. 

That is why more than 2,000 samples per year are ana-

lyzed in our own tester laboratory using the most up-to-

date FT-IR instruments as well as a the full spectrum 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.

In order to have a service palette as varied as possible, 

we provide commission and general warehouse and 

storage services for producers. We also offer import 

and delivery services in case of goods lacking Hungarian 

marketing authorization, tailored to individual needs. In 

addition, we maintain a strategic stock for each of our 

partners, and operate as the sole Hungarian company 

to keep a life-saving warehouse and non-stop service in 

operation.
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people 
above all

az emberek 
mindenek előtt

a mi szemünkben az emberek állnak mindenek előtt, a tevékenység 

esszenCiája a jólét növelése mind egyéni, mind össztársadalmi szinten. 

legyen szó akár a páCiensek és ügyfelek egészségi állapotának 

javításáról, Helyreállításáról, ellenálló képességének növeléséről, 

akár a dolgozói erőforrás fenntartásáról és fejlesztéséről,  

mi mindig az emberekért dolgozunk.

people are above all for us: tHe essenCe of any aCtivity is to inCrease 

prosperity botH on an individual and on a global level. wHetHer it is about 

improving and restoring HealtH or inCreasing resilienCe of patients and 

Clients, or maintaining and improving workforCe resourCes, we always 

work for tHem.
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a HungaropHarma 
társadalmi szerepvállalása

HungaropHarma’s  
soCietal engagement

Hungaropharma treats corporate social 

responsibilities (CSR) as an imperative rat-

her than an optional exercise. It is not at 

all surprising in this context that with our 

comprehensive CSR program, our company 

is a pioneer in the Hungarian pharmaceuti-

cal wholesale market. It is of great impor-

tance for us to support non-profit organiza-

tions working on health-care development 

and to cooperate with a number of founda-

tions.

csr actiVities 
by hUngaropharma
• „Together for local communities” tender

• Török József Club

• „21 Women for Health” Foundation

• Foundation for Hungarian  

 Hospital Pharmacy

• Mérföldkövek (Milestones)

• Vándorbölcső (Traveling Cradle)

• Rozsnyay Mátyás scholarship

• Specialized textbook publishing

• Volunteering program

• Support and sponsorship

When talking about societal engagement, 

we shall never forget that it can only work 

well if it is tailored to the needs of the local 

market, local communities and individuals. 

The system that has been developed is a 

result of a long-term, conscious building pro-

cess of many years, where there was no room 

for improvisation.

It should not be forgotten that corporate so-

cial responsibility is a humanly and commer-

cially useful investment. CSR is an excellent 

tool to support commercial activities, espe-

cially today when drug marketing compani-

es have to hold their grounds in a saturated 

market, where old economic categories and 

previously well-functioning commercial mo-

dels are becoming obsolete. 

Activities related to CSR reflect that a com-

pany does not consist of robots, but of senti-

ent people who can be enthusiastic, happy or 

sad at times. It is our duty to return some of 

the successes and benefits we have received 

to the members of our society. We cannot 

forget about communities and individuals 

who need help, encouragement, and support 

to take a next step forward. These efforts 

sometimes result in wonderful moments, like 

the moment we could raise and give HUF 17 

million to Bátor Tábor (Brave Camp) at the 

year-end auction.

We are aiming to stimulate professional 

public life in the strict sense of the term by 

supporting different scientific competitions 

and programs. The Rozsnyay Mátyás Memo-

rial Contest is held for young pharmacists to 

compete against one another. Hungarophar-

ma grants scholarships to contestants, and 

being the main sponsor of the event, it gives 

out prizes as well. The Török József Club is 

also intended to promote the development 

and further training of young professionals 

by offering its members a wide variety of 

programs.

Social responsibility, however, is not solely 

the support to external actors and initiatives. 

Hungaropharma and its operation should be 

the compass for inspiration to others. This 

includes, for example, our focus on environ-

mental awareness and the effort to spread 

awareness practice in the widest possible 

way. We are constantly aiming at ensuring 

that our work processes and services cause 

the lowest possible environmental impact, 

including energy awareness, selective waste 

collection, and the minimization of waste ge-

neration.

A Hungaropharma nem szabadon vá-

lasztható eszközként, hanem kötelességként 

tekint a társadalmi szerepvállalásra (CSR). 

Ennek fényében nem meglepő, hogy átfogó 

CSR-programjával cégünk úttörőnek számít 

a magyarországi gyógyszer-nagykereskedel-

mi szektorban. Kiemelt jelentőséget tulajdo-

nítunk az egészségügy fejlesztésén dolgozó 

nonprofit szervezetek támogatásának, illetve 

együttműködünk számos alapítvánnyal.

a hUngaropharma által  
mŰködtetett csr-teVékenységek
• „Együtt a helyi közösségekért” pályázat

• Török József Kör

• „21 Nő az egészségügyért” alapítvány

• „Magyar Kórházi  

 Gyógyszerészetért” alapítvány

• Mérföldkövek

• Vándorbölcső

• Rozsnyay Mátyás-ösztöndíj

• Szakkönyvkiadás

• Önkéntesség Program

• Támogatás és szponzoráció

A társadalmi szerepvállalás kapcsán sosem 

feledkezünk meg arról, hogy az csak akkor 

működhet jól, ha a lokális piac, a helyi kö-

zösségek és egyének igényeihez van szabva.  

A mostanra kiépült rendszer egy hosszú távú, 

több éve tartó tudatos építkezési folyamat 

eredményeként jött létre, amelyben nem volt 

helye az improvizálásnak.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 

társadalmi felelősségvállalás emberileg és 

üzletileg is hasznos befektetés. A CSR kiváló 

eszköz lehet a kereskedelmi tevékenység tá-

mogatására, különösen ma, amikor a gyógy-

szer-forgalmazással foglalkozó cégeknek egy 

olyan telített piacon kell helytállniuk, amelyen 

a régi közgazdasági kategóriák elavulnak, 

ahogyan a korábban jól működő kereskedel-

mi modellek is. 

A CSR-tevékenység is csupán azt tükrözi, 

hogy egy vállalat sem robotokból áll, hanem 

érző emberekből, akik lelkesednek, örülnek 

vagy éppen szomorkodnak. Kötelességünk-

nek tartjuk, hogy mindazokból a sikerekből 

és jótéteményekből, amelyekből részesülhet-

tünk, valamit visszajuttassunk a társadalom 

tagjainak. Nem feledkezhetünk meg azok-

ról a közösségekről és egyénekről, akiknek 

szükségük van segítségre, bátorításra, vagy 

támogatásra, hogy megtegyenek egy követ-

kező előre vezető lépést. Ezek az erőfeszíté-

sek időnként olyan csodálatos pillanatokat 

eredményeznek, mint amikor az év végi árve-

résünkön 17 millió forintot tudtunk összegyűj-

teni és átadni a Bátor Tábornak.

A szűkebb értelemben vett szakmai közélet 

élénkítését próbáljuk segíteni különböző tu-

dományos megmérettetések és programok 

támogatásával. A Rozsnyay Mátyás emlék-

versenyen fiatal gyógyszerészek mérhetik 

össze tudásukat. A Hungaropharma ösz-

töndíjjal segíti az indulókat, valamint a ren-

dezvény főtámogatójaként a díjazásban is 

szerepet vállal. Szintén a fiatal szakemberek 

fejlődését, továbbképzését hivatott elősegí-

teni a Török József Kör, amely szerteágazó 

programokat kínál tagjai számára.

A társadalmi felelősségtudat azonban nem 

merülhet ki a külső szereplők és kezdemé-

nyezések támogatásában. A Hungarophar-

mának saját működésén keresztül is olyan 

példát kell nyújtania, amely másokat is inspi-

rálhat. Ide tartozik például a környezettuda-

tosságnak szentelt figyelmünk, valamint az 

ezzel kapcsolatos gyakorlat minél szélesebb 

körben történő terjesztése. Folyamatosan 

törekszünk rá, hogy munkafolyamataink és 

szolgáltatásaink a lehető legkisebb környe-

zeti terheléssel járjanak együtt, ideértve az 

energiatudatosságot, a szelektív hulladék-

gyűjtést, valamint a hulladéktermelés mini-

malizálását.
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2017
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 2016 2017 eltérés index

Befektetett eszközök 9 179 921 10 542 385 1 362 464 114,8%

Forgóeszközök 46 946 882 50 777 806 3 830 924 108,2%

Aktív időbeli elhatárolások 282 615 390 016 107 401 138,0%

eszközök (aktívák) összesen 56 409 418 61 710 207 5 300 789 109,4%

Saját tőke 21 409 775 23 999 440 2 589 665 112,1%

Céltartalékok 149 339 228 659 79 320 153,1%

Kötelezettségek 34 763 244 37 399 124 2 635 880 107,6%

Passzív időbeli elhatárolások 87 060 82 984 -4 076 95,3%

Források (passzívák) összesen 56 409 418 61 710 207 5 300 789 109,4%

eredménykimUtatás 
adatok: E  Ft-ban

megnevezés 2016 2017 eltérés index

Értékesítés nettó árbevétele 277 252 251 275 931 081 -1 321 170 99,5%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE

6 424 940 6 174 774 -250 166 96,1%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK  
EREDMÉNYE

 159 -155 485 -155 644 -

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6 425 099 6 019 289 -405 810 93,7%

ADÓZOTT EREDMÉNY  6 080 610 5 863 518 -217 092 96,4%

balance sheet
Figures in thousand HUF

HeAding 2016 2017 diFFerence index

Fixed assets 9 179 921 10 542 385 1 362 464 114,8%

Current assets 46 946 882 50 777 806 3 830 924 108,2%

Prepayments and accrued 
income

282 615 390 016 107 401 138,0%

total instruments (assets) 56 409 418 61 710 207 5 300 789 109,4%

Equity capital 21 409 775 23 999 440 2 589 665 112,1%

Provisions 149 339 228 659 79 320 153,1%

Liabilities 34 763 244 37 399 124 2 635 880 107,6%

Accruals and deferred income 87 060 82 984 -4 076 95,3%

total resources (liabilities) 56 409 418 61 710 207 5 300 789 109,4%

oUttUrn accoUnt
Figures in thousand HUF

HeAding 2016 2017 diFFerence index

Net sales revenues 277 252 251 275 931 081 -1 321 170 99,5%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

6 424 940 6 174 774 -250 166 96,1%

RESULT ON FINANCIAL OPE-
RATIONS

 159 -155 485 -155 644 -

PROFIT BEFORE TAX 6 425 099 6 019 289 -405 810 93,7%

PROFIT AFTER TAX  6 080 610 5 863 518 -217 092 96,4%

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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2017
é v e s  j e l e n t é s 
a n n u a l  r e p o r t

gazdasági-pénzügyi mUtatók 
megnevezés eltérés index

A. vAgyoni Helyzet mutAtói 2016 év 2017 év

Saját tőke aránya 37,95% 38,89%

Saját tőkenövekmény aránya 355,71% 398,77%

Tőkefeszültség 162,37% 155,83%

b. Pénzügyi-likviditási Helyzet mutAtói 2016 év 2017 év

Likviditási mutató I. 1,38 1,36

Nettó eladósodottság 0,55 0,54

c. jövedelmi Helyzet mutAtói 2016 év 2017 év

Árbevétel-arányos üzemi eredmény 2,32 2,24

Készlet forgási sebessége 26,09 nap 27,49

ebitdA 6 734 879 6 639 995

 

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

konszolidált mérleg 
adatok: E Ft-ban

megnevezés 2016 2017 eltérés index

Befektetett eszközök 8 599 007 7 724 478 -874 529 89,8%

Forgóeszközök 51 655 362 56 361 393 4 706 031 109,1%

eszközök (aktívák) összesen 60 254 369 64 085 871 3 831 502 106,4%

Saját tőke 22 688 914 23 771 184 1 082 270 104,8%

Kötelezettségek 37 565 455 40 314 687 2 749 232 107,3%

Források (passzívák) összesen 60 254 369 64 085 871 3 831 502 106,4%

konszolidált eredménykimUtatás 
adatok: E Ft-ban

megnevezés 2016 2017 eltérés index

Értékesítés nettó árbevétele 291 947 841 288 412 342 -3 535 499 98,8%

Értékesítés önköltsége 276 810 044 275 491 107 -1 318 937 99,5%

Bruttó fedezet 15 137 797 12 921 235 -2 216 562 85,4%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG   
EREDMÉNYE 

9 853 156 5 500 194 -4 352 962 55,8%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

-53 157 -22 679 30 478 42,7%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 9 831 790 5 477 572 -4 354 218 55,7%

ADÓZOTT EREDMÉNY 8 476 225 4 730 769 -3 745 456 55,8%

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

consolidated balance sheet 
Figures in thousand HUF

HeAding 2016 2017 diFFerence index

Fixed assets 8 599 007 7 724 478 -874 529 89,8%

Current assets 51 655 362 56 361 393 4 706 031 109,1%

totAl instruments (assets) 60 254 369 64 085 871 3 831 502 106,4%

Equity capital 22 688 914 23 771 184 1 082 270 104,8%

Liabilities 37 565 455 40 314 687 2 749 232 107,3%

totAl resources (liabilities) 60 254 369 64 085 871 3 831 502 106,4%

consolidated income statement 
Figures in thousand HUF

HeAding 2016 2017 diFFerence index

Net sales revenues 291 947 841 288 412 342 -3 535 499 98,8%

Cost price 276 810 044 275 491 107 -1 318 937 99,5%

Gross yield 15 137 797 12 921 235 -2 216 562 85,4%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

9 853 156 5 500 194 -4 352 962 55,8%

RESULT ON FINANCIAL OPE-
RATIONS

-53 157 -22 679 30 478 42,7%

PROFIT BEFORE TAX 9 831 790 5 477 572 -4 354 218 55,7%

PROFIT AFTER TAX 8 476 225 4 730 769 -3 745 456 55,8%

(Folytatódó és megszűnő tevékenység együtt) (Continuing and discontinuing activities together/added up)

economic and financial indicator 
HeAding diFFerence index

A. indicAtors oF FinAnciAl situAtion yeAr 2016 yeAr 2017

Equity capital ratio 37,95% 38,89%

Equity capital gains ratio 355,71% 398,77%

Capital voltage 162,37% 155,83%

b. indicAtors oF FinAnciAl-liquidity 
situAtion yeAr 2016 yeAr 2017

Liquidity indicator I. 1,38 1,36

Net indebtedness 0,55 0,54

c. indicAtors oF income situAtion yeAr 2016 yeAr 2017

Return on sales operating profit 2,32 2,24

Stock circulation speed 26,09 day 27,49

ebitdA 6 734 879 6 639 995
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