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PIACI KÖRKÉP MARKET OVERVIEW

KISZÁMÍTHATÓ PRÓBATÉTELEK
A gyógyszerpiac alakulására 2018-ban több esemény is hatással volt. 

Közülük előrelátható volt az influenzajárvány, amellyel a szezonalitás 

miatt természetesen tervezni lehetett, igaz, az abból adódó feladat- 

és forgalomnövekedés mértéke sohasem kiszámítható. A járvány kez-

dete, illetve lefolyása mindig a dominánsan megbetegedéseket okozó 

influenzavírusoktól függ. 2018-ban a harmadik és a hetedik hét között 

alakult ki az influenzajárvány az ország egész területén. Leggyakrab-

ban az óvodás és az általános iskolás gyermekek voltak érintettek. 

Február közepétől számos kórházban rendelték el a látogatási tilal-

mat, de a megbetegedések számának emelkedése akkor már mér-

sékeltebb volt. A nyolcadik héttől a folyamatos emelkedés megállt, 

a kilencediktől pedig láthatóan csökkent a regisztrált betegszám. 

Az influenzafigyelő szolgálat április 5-én jelentette be, hogy az orszá-

gos járvány véget ért.

Várható esemény volt az is, hogy a Teva 2017 novemberében köz-

zétett döntése – amelynek értelmében megszünteti Magyarországon 

nagykereskedelmi tevékenységét, és a jövőben csak a kórházaknak 

szállítja közvetlenül termékeit – a gyógyszerpiac következő évi műkö-

désére is hatással lesz. Így is történt, viszont az időzítés nagyon prob-

lémás időszakot érintett: közeledett a karácsony, a munkanap-áthe-

lyezések és a szabadságolások időszaka, amikor ráadásul az ünnepek 

miatt a patikákban is megnövekszik a forgalom.

A nagykereskedőkre hatalmas feladat hárult: úgy átvenni a Teva 

szerepét, illetve feladatát, hogy közben megpróbálják csökkenteni 

a váratlan helyzetből szükségszerűen adódó logisztikai problémákat. 

Ez a kihívás azért is volt óriási, mert a nagykereskedők nem ismerték 

sem a Teva partnereit, sem az általa szállított termékösszetételt, így 

nem, illetve nehezen tudták kiszámítani, milyen készlettel készülje-

nek a változásra. Mostanra kijelenthető: a magyar piac jól teljesített, 

a munkaerőpiacon fellépő problémák ellenére is rendeződött a hely-

zet 2018 márciusára. 

Végül, de nem utolsósorban 2018 választási év volt. Intenzív 

és mélyreható változások történtek a szakmai irányításban, ám ez 

a gyógyszerellátás stabilan működő piacát nem érintette. A magán-

vállalkozások kiegyensúlyozott rendszert működtettek.

FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS
A hazai gyógyszerpiac lendülete 2018-ban is a korábbi esztendők ten-

denciáit követte. A múlt évben a gyógyszertári piac csupán 4,8 száza-

lékkal bővült, a kórházi csatorna ezzel szemben – követve az európai 

trendeket – 18 százalékkal növekedett. Igaz, ez utóbbi adatnál fon-

tos megemlíteni, hogy itthon a kórházi piac egy komplex kört takar, 

hiszen idesorolandó a NEAK által közvetlenül finanszírozott kórházi 

felhasználás, valamint a ritka betegségek, a vérkészítmények, a vér-

faktortenderek és a hepatitis-C elleni készítmények sora. Mivel ezek új 

terápiás készítménynek minősülnek, jellemzően drágák, ezért is kerül-

nek a kórházi keretek között forgalomba. 

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

tárban kapható egyéb készítmények (étrend-kiegészítők, fitotéka-

cikkek), vagyis a nem támogatott termékek nagykereskedelmi áras, 

teljes piaci forgalma tovább növekedett, 2017-hez képest 7,2 száza-

lékkal. Végül a támogatási szint nagyságrendje a következőképpen 

alakult: 2018-ban hazánkban a társadalombiztosítás ártámogatási ki-

adásainak összege 427 693 millió forint volt, ebből a gyógyszertámo-

gatásra 360 122 milliót, a gyógyászati segédeszközök támogatására 

pedig 67 570 millió forintot költött az ország.

PREDICTABLE CHALLENGES
There were several events that affected the operations of the phar-

maceutical market in 2018. Of these, the influenza pandemic was pre-

dictable due to its seasonality, although the extent of the increase in 

tasks and turnover resulting from the pandemic can never be pre-

dicted. The outbreak and course of the epidemic always depend on 

the influenza viruses that cause the significant disease. In 2018, the 

influenza pandemic swept through the country between the third 

and seventh weeks. Pre-schoolers and children of primary school age 

were most often involved. In mid-February, a ban on visits was or-

dered in a number of hospitals, but by then the increase in the number 

of incidents was more moderate. From the eighth week on there was 

no more steady rise, and the ninth week witnessed a decrease in the 

number of registered patients. The influenza monitoring service an-

nounced on 5 April that the pandemic was over.

Teva’s decision, published in November 2017, that it would put an 

end to its wholesale activity in Hungary and deliver its products di-

rectly to hospitals in the future, predicted that the operation of the 

pharmaceutical market would be affected the year after. And that is 

how it happened, but the timing was really bad, because Christmas 

was coming, it was the period of working day transfers and holidays, 

and an increased turnover in pharmacies because of the holiday sea-

son.

It was a huge task for wholesalers to take over the role and jobs 

of Teva, while trying to reduce the logistical problems resulting from 

the unexpected situation. This challenge was enormous also because 

wholesalers knew neither Teva’s partners nor the product mix Teva 

had delivered, so they had difficulties calculating what supply they 

had to prepare with for the change, or could not calculate it at all. By 

now it can be stated that the Hungarian market performed well, and 

despite the problems in the labour market, the situation was resolved 

by March 2018.

Last but not least, 2018 was an election year. There were intensive 

and profound changes in professional management, but this did not 

affect the stable functioning market for drug delivery. The system 

operated by private companies was balanced.

CONTINUOUS GROWTH
In 2018, the momentum of the domestic pharmaceutical market fol-

lowed the trends of previous years. Last year, the pharmacy market 

grew by just 4.8 percent, while the hospital channel, on the other hand, 

followed European trends and grew by 18 percent. It is important to 

note, however, that the hospital market in Hungary is a complex cir-

cle, with hospital use directly financed by the NEAK, rare diseases, 

blood products, blood factor tenders and a range of anti-hepatitis C 

products included. Because they are categorised as new therapeu-

tic products, they are typically expensive and are therefore marketed 

through hospital channels.

Over-the-counter (OTC) medicines and other pharmacy-available 

products (dietary supplements, herb shop items), that is, non-subsi-

dized products, have had an increased wholesale-price total market 

turnover, with as much as 7.2 percent compared to 2017. Finally, the 

level of support was as follows: in 2018, the amount of social security 

subsidy expenditures in Hungary was HUF 427,693 million, of which 

HUF 360,122 million was spent on pharmaceutical subsidies, and HUF 

67,570 million was spent on medical aids.
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RENDKÍVÜLI HELYZETEK 
Az előre nem kiszámítható történések közé sorolandó, hogy nyáron 

kiderült: egy kínai hatóanyaggyártó, a Zhejiang Huahai Pharmaceuti-

cals által előállított hatóanyag szennyeződése miatt a valsartantartal-

mú vérnyomáscsökkentők jelentős részét valamennyi európai uniós 

tagállam gyógyszerügyi hatósága kivonja a forgalomból. A betegek 

biztonsága érdekében, elővigyázatosságból, az OGYÉI már közvetle-

nül az első, az Európai Gyógyszerügynökségtől június végén érkezett 

jelzést követően, ideiglenes intézkedésként felfüggesztette a kifogá-

solható tételek forgalmazását. Július 4-én pedig bizonyos gyógysze-

reket ki is vont a forgalomból. Mivel a valsartan egy nagyon elterjedt 

hatóanyag, és hazánkban mintegy 400 ezer ember szedte az érintett 

készítményeket, a kialakult helyzet a nagykereskedőknek is pluszfela-

datot jelentett. Végül ezt a kihívást is zökkenőmentesen teljesítette a 

piac, pedig a visszárukezelést nagyon szigorú szabályok határozzák 

meg. 

Októberben ráadásul még egy rendkívüli eseményre került sor: 

ólomszennyezés miatt az OGYÉI valamennyi, gyógyszertárban kap-

ható és gyógyszer-nagykereskedelmi raktárban levő Calcium-San-

doz pezsgőtabletta forgalmazását megtiltotta, illetve végleg kivonta 

a forgalomból.

A kivonásokból következően pedig egy újabb feladat hárult 

a  gyógyszer-nagykereskedőkre: a hiányhelyzet kezelése, amely az 

újabb kori gyógyszer-kereskedelem egyre intenzívebb kérdésévé vált. 

Kijelenthető: 2018-ban jelentkezett leginkább a hiánycikkek számá-

nak növekedése. Ebben az évben ráadásul olyan, a kivonásban nem 

érintett termékekből is készlethiány állt elő, amelyre nem számított 

a piac. Ezáltal érvénybe lépett egy új trend, amire a teljes vertikumnak 

érdemes odafigyelnie. 

A SZERIALIZÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS
2019. február 9-én az európai gyógyszerellátásban új időszámítás 

vette kezdetét: elindult az új gyógyszer-azonosítási rendszer. A sokré-

tű, összetett folyamat kiépítése egy iparági együttműködés révén jött 

létre, amelyet hosszú éveken át készített elő a piac úgy, hogy fontos 

megemlíteni: Magyarországon a zárt ellátási rendszerben még nem 

fordult elő hamisított készítmény.

A HUMVO 2018-ban létrehozta azt a rendszert, amelynek révén az 

egyedi azonosítóval rendelkező gyógyszerek ellenőrzése megtörté-

nik. A HUMVO júliusban kapcsolódott össze az európai központi adat-

tárral, biztosítva a forgalomba hozatali engedélyre jogosultak számá-

ra az egyedi gyógyszer-azonosítóval ellátott, és itthon forgalmazott 

vagy forgalmazni kívánt gyógyszerek adatainak feltöltését.

Minden újonnan előállított, vényköteles gyógyszert biztonsági ele-

mekkel kellett ellátni, ennek egyik része a manipuláció elleni csoma-

PIACI KÖRKÉP MARKET OVERVIEW

golás, a másik pedig az egyedi azonosítási kód. Mindez pluszterheket 

rótt a hazai szereplőkre. A gyártóknak 2018-ban fel kellett készülnie 

arra, hogy új csomagolásokat tervezzenek, bevezessék azokat az 

eljárásokat, amelyek során meg tudják jelölni a terméket, hogy an-

nak kódját feltölthessék a nemzetközi adatbázisba. Minden csoma-

golósor végére egy új modult kellett illeszteniük, ami rányomtatja az 

azonosítási kódot a gyógyszeresdobozokra. A gyógyszer-nagykeres-

kedőknek előírták, hogy egy adott szabályrendszer szerint ellenőriz-

zék a kockázatos készítményeket, s ennek érdekében csatlakozzanak 

a nemzetközi adatbázishoz. A gyógyszertárakat pedig arra kötelez-

ték, hogy mielőtt kiadják a gyógyszert, végezzék el a végső azonosí-

tást és deaktiválják a kódot. Emiatt be kellett vezetniük az új típusú 

leolvasó készülékeket, s a rendszergazdáknak szoftvermódosítást 

kellett elvégezniük. A rendszer elindult, a piac – több európai uniós 

országhoz hasonlóan – most éli a stabilizációs periódust.

Forrás: ÁNTSZ, IMS Health, IQVIA, MAGYOSZ, NEAK (http://www.neak.gov.hu/
felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok), OGYÉI

EXCEPTIONAL SITUATIONS
Unpredictable events included a summer incident, when a significant 

proportion of valsartan-containing anti-hypertensives was withdrawn 

from the market by the pharmaceutical authorities in all EU Member 

States, due to the contamination of an active substance produced 

by a Chinese drug manufacturer, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. 

For the sake of patient safety, and as a precautionary measure, the 

OGYÉI suspended the marketing of objectionable items temporarily, 

immediately after the first EMEA notification at the end of June. Since 

valsartan is a very common active substance, and in Hungary about 

400,000 people took the products concerned, it was an extra duty 

for wholesalers. In the end, the challenge was completed smoothly by 

the market, despite the fact that returns management is governed by 

very strict rules.

In addition, another extraordinary event took place in October. 

Due to lead contamination, OGYÉI banned the marketing of all Calci-

um-Sandoz effervescent tablets available at pharmacies and pharma-

ceutical wholesale warehouses, which were then withdrawn from the 

market for good.

As a result of the withdrawals, there was a new task for pharma-

ceutical wholesalers, i.e. managing a deficit situation, which has be-

come an increasingly intense issue in the new-age drug trade. It can 

be noted that 2018 saw the biggest increase in the number of scarci-

ties. In addition, this year there were stock shortages of products not 

affected by the withdrawal, and the market was unprepared for this 

situation. A new trend has come into being, which the entire vertical 

industry should pay attention to.

GETTING PREPARED FOR SERIALIZATION
On February 9, 2019, a new era in Europe began concerning the 

supply of medicinal products, since a new drug identification system 

was launched that day. The development of a complex and manifold 

process was created through industry cooperation, which had been 

prepared by the market for many years. It is important to mention, 

though, that in Hungary, no counterfeit medicine has been found in 

the sealed supply system.

In 2018, HUMVO created a system to control medicines with unique 

identifiers. In July, HUMVO connected to the European Central Re-

pository (ECR) to provide marketing authorization holders with the 

opportunity to upload data on medicines with unique drug identifiers, 

which are marketed or are desired to be marketed in Hungary.

All newly produced prescription drugs had to be provided with sa-

fety features, one of which was anti-manipulation packaging and the 

other was a unique identification code. All this put additional burdens 

on domestic players. In 2018, manufacturers had to prepare to design 

new packages, introduce procedures to mark the products so that 

their code could be uploaded to the international database. To the 

end of each packing line, they had to attach a new module that prin-

ted identification codes on drug boxes. Pharmaceutical wholesalers 

were required to control risky products according to a particular set 

of rules and join the international database for this purpose. Pharma-

cies were required to make the final identification process and deac-

tivate the code before selling the drug. For this reason, they had to 

introduce new types of scan devices, and system administrators had 

to make software modifications. The system has been launched, the 

market is now experiencing a stabilization period like in many other 

EU countries.

Source: ÁNTSZ, IMS Health, IQVIA, MAGYOSZ, NEAK (http://www.neak.gov.hu/
felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok), OGYÉI
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ENDURANCEKITARTÁS
AZ ELMÚLT ESZTENDŐ KOMOLY PIACI KIHÍVÁSOKAT TARTOGATOTT, A PRÓBATÉTELEK PEDIG SOKRÉTŰ 

FELADATOK ELÉ ÁLLÍTOTTAK MINKET. AZ, HOGY EZEN A NEHEZÍTETT TEREPEN ILYEN JÓL TELJESÍTETTÜNK, 

KOLLÉGÁINK ELSZÁNTSÁGÁNAK ÉS PROFIZMUSÁNAK KÖSZÖNHETŐ. FÁRADHATATLANUL TETTÉK A DOL-

GUKAT, PEDIG MÉRHETETLEN TERHEKET HORDOZTAK. A CSAPATMUNKA EREJE VISZONT PÓTOLHATATLAN. 

EGYÜTT, KÖZÖSEN SIKERÜLT BIZTOSÍTANIUK A RENDSZER MŰKÖDÉSÉT. NEKIK KÖSZÖNHETŐ, HOGY 

A VÁLLALAT HATÉKONYSÁGA FELÜL IS MÚLTA AZ ELVÁRÁSOKAT. 

OVER THE PAST YEAR, THE MARKET WAS FACING SERIOUS CHALLENGES, AND THE TESTS PRESENTED US WITH 

A VARIETY OF TASKS. THE FACT THAT WE COULD PERFORM SO WELL IN THIS DIFFICULT SITUATION IS DUE 

TO THE DETERMINATION AND PROFESSIONALISM OF OUR COLLEAGUES. THEY DID THEIR JOB TIRELESSLY, 

EVEN THOUGH THEY WERE CARRYING IMMENSE BURDENS. BUT THE POWER OF TEAMWORK IS UNRIVALLED. 

TOGETHER, COLLECTIVELY THEY MANAGED TO ENSURE THAT THE SYSTEM WORKED. IT IS THANKS TO THEM 

THAT THE COMPANY’S EFFICIENCY WENT BEYOND EXPECTATIONS.

08  ÉRTÉKEINK OUR VALUES  09
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Demográfiai szempontból a 2018. év vegyes képet mutatott: ked-

vezőtlen és kedvező folyamatok is zajlottak a társadalomban. Az elő-

ző évihez képest kevesebb gyermek született és valamennyivel csök-

kent a halálozások száma. Folytatódott a népességszám csökkenése: 

a nemzetközi vándorlással korrigált becslés szerint 9.764.000 fő volt 

Magyarország lakossága 2018 végén, 14.300-zal kevesebb, mint egy 

éve. Ezer lakosra 9,2 élveszületés és 13,4 halálozás jutott, a természe-

tes fogyás mértéke 4,2 ezrelék volt.

A kedvező jelenségek között említhető a házasságkötések számá-

nak emelkedése (50.900 házasságkötést jegyeztek be az anyaköny-

vekbe), a válások számának csökkenése (16.500) és a csecsemőha-

landóság újabb történelmi mélypontra esése.

SZÜLETÉSEK SZÁMA
2018-ban 89.800 élveszületést regisztráltak, ez 1.777 fővel, vagyis 

1,9  százalékkal kevesebb a 2017. évhez képest. Ezer élveszületésre 

3,4  csecsemőhalálozás jutott, amely 0,2 ezrelékpontos javulást je-

lent az előző évhez viszonyítva. Eközben pedig tovább mérséklődött 

a művi vetélések (1.000 15–49 éves korú nőre vetítve 12) és a magza-

ti halálozások száma (16.300) is. A teljes termékenységi arányszám 

megegyezik az előző évi adattal, értéke 1,49, azaz elmondható, hogy 

a  gyermekvállalási hajlandóság nem változik, a születések száma 

a szülőképes korú nők számának visszaesése miatt csökken.

A HALANDÓSÁG MUTATÓI
A 2017. évi 131.674-ről 131.100 főre csökkent a halálozások száma. Ja-

nuárban 22 százalékkal kevesebb, márciusban viszont már 15 száza-

lékkal több halálozást regisztráltak, mint az előző évben, ennek oka 

a később tetőző influenzajárvány volt. A második negyedévben újra 

csökkent, majd az utolsó negyedévben 3 százalékot emelkedett a ha-

lálozások száma 2017-hez viszonyítva.

A nemek közti halandóság különbsége a férfiak változatlan és 

a  nők mérséklődő halandósága miatt 2018-ban is jelentős volt. A 

férfiak esetén nem találunk olyan korcsoportot, ahol a halandóság 

kedvezőbb volna, mint a nőknél, sőt a férfiak mortalitása a 15–74 éves 

korcsoportok mindegyikében elérte vagy meghaladta a női halandó-

ság kétszeresét.

Magyarország lakosságának száma 38 éve folyamatosan csökken, 

a természetes fogyás a 2017. évi 40.097-tel szemben 2018-ban 41.300 

fő volt, ami 3 százalékos növekedést jelent. 

A Hungaropharma fő célkitűzései között van továbbra is, hogy a 

rendelkezésére álló eszközökkel hozzájáruljon a magyar lakosság 

egészségügyi állapotának javításához. Tudatában vagyunk, hogy ve-

zető piaci pozíciónk révén e tekintetben jelentős felelősség hárul ránk, 

amit komolyan kell vennünk.

A 2018-AS ÉV DEMOGRÁFIAI MUTATÓI DEMOGRAPHIC INDICATORS IN 2018

Meglátásunk, hogy a gyógyszerészek a rendelkezésünkre álló 

szaktudás, illetve a betegekre vonatkozó információk birtokában a jö-

vőben még erőteljesebb támogató szerepet tölthetnek be a betegel-

látás folyamatában, amit a gyógyszerész-beteg találkozások száma 

is indokol. Vállalatunk a gyógyszerész-társadalom számára minden 

támogatást igyekszik megadni ennek érdekében.

A Hungaropharma felelőssége teljes tudatában azt keresi, mit tud 

tenni azért, hogy a hazai lakosság egészségügyi állapota javuljon. 

Nem csupán azt tartja feladatának, hogy a gyógyszer időben meg-

érkezzen, hanem kiemelten fontos feladata, hogy minden szakmai 

tudásával támogassa a gyógyszerészeket, akik a betegekkel tartják 

a kapcsolatot, és hozzájárulnak az adherencia növeléséhez, gyógyu-

lásuk sikeréhez. A Hungaropharma végső célja a minél hosszabban 

tartó, minőségi élet.

As for demographic indicators, the overall picture in 2018 was 

rather mixed, as there were some favourable and adverse process-

es both happening in society. Compared to the previous year, fewer 

children were born and the number of deaths decreased with a slight 

extent. The trend in population decline continued. According to an 

international migration-adjusted estimate, Hungary had a population 

of 9,774,000 people at the end of 2018, which is 14,300 people less 

than a year before. There were 9.2 live births and 13.4 deaths per one 

thousand inhabitants, resulting in the rate of natural loss of 4.2 per 

thousand.

Among the favourable processes, the increase in the number of 

marriages (50,900 marriages registered in civil registry), the decrease 

in the number of divorces (16,500) and the fall of infant mortality to 

another historic low, are worth mentioning.

NUMBER OF BIRTHS
In 2018, 89,800 live births were registered, which is 1,777, or 1.9 per-

cent less than in 2017. There were 3.4 infant deaths per thousand live 

births, an improvement of 0.2 per thousand points compared to the 

previous year. Meanwhile, artificial abortions (12 out of 1,000 women 

aged 15–49) and fetal deaths (16,300) continued to decline. The to-

tal fertility rate was the same as in the previous year, with a value of 

1.49, which means that the willingness to have children remains un-

changed, however, the number of births decreases due to the decline 

in the number of women of childbearing age.

MORTALITY RATES
In 2017, the number of deaths fell from 131,674 to 131,100. January saw 

22 percent fewer deaths, while March saw 15 percent more than in the 

previous year, due to a subsequent flu epidemic. In the second quar-

ter, the number of deaths declined again, and in the last quarter it had 

a 3 percent increase compared to the indicators of 2017.

The difference in gender mortality was both unchanged and sig-

nificant in 2018, due to the declining mortality of women. In case of 

men, there is no age group where mortality rates would be more fa-

vourable than that of women; actually, the mortality of men in all of 

the age groups between 15 and 74 reached or even exceeded twice 

the number of female mortality rates.

The number of Hungary’s population has been declining for 38 

years, with a natural decline of 40,397 in 2017 compared to 41,300 in 

2018, which means a 3 percent increase.

One of Hungaropharma’s main objectives remains the contribution 

to improving the health status of the Hungarian population with the 

means at the company’s disposal. Because we have a leading market 

position, we are aware that we have a major responsibility in this re-

gard which we must take seriously.

In our view, pharmacists, in possession of the expertise available 

to them and the information about the patients, could play an even 

more supporting role in the patient care process in the future, justified 

by the number of pharmacist-patient meetings. Our company strives 

to provide all the support to the pharmacist society for this purpose.

Hungaropharma, in full awareness of its responsibility, is searching 

for ways to improve the health conditions of the Hungarian popula-

tion. Not only does it consider its task to assure on-time drug deliv-

ery, but it is also of utmost importance for the company to support 

pharmacists with all the required professional knowledge, as pharma-

cists are those who keep in touch with patients and contribute to the 

increase of adherence and the success of patient recovery. The ulti-

mate goal of Hungaropharma is to ensure everyone has a long-last-

ing, quality life.

AZ ÉLVESZÜLETÉSEK ÉS A HALÁLOZÁSOK SZÁMA 
1990–2018 KÖZÖTT

THE NUMBER OF LIVE BIRTHS AND DEATHS BETWEEN 
1990 AND 2018
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GYÓGYSZERTÁRAK MAGYARORSZÁGON, 2018 PHARMACIES IN HUNGARY, 2018

MAGYARORSZÁG 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZERE

HEALTHCARE 
SYSTEM IN 
HUNGARY

Adatok forrása: OGYÉI Source of data: OGYÉI

Magyarországon az egészségügyi ellátás állami 

rendszerben, egybiztosítós modell keretében működik. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), mint 

az egészségügyi igazgatás csúcsszerve, finanszírozza 

a szerződött egészségügyi szolgáltatóknál elvégzett 

egészségügyi ellátásokat az Egészségbiztosítási Alapon 

(E. Alap) keresztül. A NEAK folytatja le ezen túl a gyógy-

szerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosí-

tási támogatásával, az egészségügyi technológiák be-

fogadásával kapcsolatos eljárásokat is. Adminisztratív 

feladatainak körében ellátja a nyilvántartások vezetésé-

vel, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási 

kötelezettséggel kapcsolatos tevékenységeket.

A NEAK ellenőrzi a gyógyszerekkel, gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos finanszírozás és ár-

támogatás elszámolását és folyósítását, illetve veze-

ti a  társadalombiztosítási támogatásban részesülő 

gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyó-

gyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást is.

NEAK monitors the settlement and disbursement 

of funding and price support for medicines and medi-

cal aids, moreover, maintains a single register of med-

icines, medical aids, and therapeutic supplies that are 

covered by social security support.

The National Institute of Pharmacy and Nutrition 

(Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet, OGYÉI) is responsible for pharmacovigilance 

and market surveillance. Besides the official duties re-

lated to the provision of medicines, OGYÉI’s authori-

ty includes controlling, coordinating and supervising 

pharmaceutical wholesalers, pharmacy operations and 

medication supply activities, as well as supervising the 

regional and capital district Chief Pharmacy Officers 

and Pharmacy Officers. Last but not least, the Institute 

has further authority over the registration of pharma-

ceutical products and the qualification of medical aids.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-

ségügyi Intézet (OGYÉI) látja el a gyógyszerfelügyeleti 

hatósági és piacfelügyeleti feladatokat. Hozzá tartoz-

nak a gyógyszerellátással kapcsolatos hatósági felada-

tok, a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógyszertárak 

működésének és gyógyszerellátási tevékenységének 

ellenőrzése, koordinálása és felügyelete, a megyei, illet-

ve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszeré-

szek felügyelete. Végül, de nem utolsósorban, feladatai 

közé tartozik a gyógyszerkészítmények törzskönyvezé-

se és a gyógyászati segédeszközök minősítése is.

Public health service in Hungary operates in a state 

system and is based on the single health care insurer 

social insurance scheme. The National Health Insur-

ance Fund of Hungary (NEAK), the highest body in 

health administration, finances healthcare provided 

by the contracted health care providers, through 

the Health Insurance Fund (E Fund). In addition, the 

NEAK also carries out procedures related to social 

security support for medicines, medical aids and the 

inclusion of health technologies. NEAK’s administra-

tive duties include activities related to the keeping of 

records, financial accounts and reporting obligations.

12 13

Közforgalmú
gyógyszertár

Intézeti 
vényforgalmat

lebonyolító 
gyógyszertár

No. of community 
pharmacies
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432

415 21
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GYÓGYSZERPIAC NAGYKERESKEDELMI ÁRON PHARMACEUTICAL SALES ON  WHOLESALE PRICE 

GYÓGYSZERPIAC DOBOZSZÁMBAN SALES BY UNITS

A magyar járóbeteg-ellátást 2018-ban 2298 magán-

gyógyszertár (továbbá 681 fiókgyógyszertár), valamint 

81 intézeti vényforgalmat lebonyolító gyógyszertár lát-

ta el. A fekvőbeteg-ellátást tavaly 101 intézeti gyógy-

szertár bonyolította.

A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben tá-

masztott legfontosabb alapkövetelmény továbbra is 

a biztonságos gyógyszerellátás, vagyis annak telje-

sülése, hogy minden rászoruló a megfelelő minőség-

ben, mennyiségben, helyen és időben jusson hozzá a 

gyógyszeréhez.

A gyógyszerhamisítás megakadályozása mind Ma-

gyarországon, mind egész Európában az egyik legna-

gyobb kihívás, amivel a gyógyszer-nagykereskedőknek 

szembe kell nézniük. Az nyilván nem szorul különösebb 

magyarázatra, hogy a hamisított vagy illegális gyógysze-

rek és más készítmények miért jelentenek óriási kockáza-

tot: sem minőségükről, sem gyártásuk körülményeikről, 

sem pedig hatásukról nem áll rendelkezésre megbízha-

tó információ. A magyar gyógyszer-kereskedelem sze-

replői különösen büszkék lehetnek arra, hogy az általuk 

működtetett zárt forgalmazási csatornán keresztül még 

nem került forgalomba hamisított készítmény. 2018 fo-

lyamán megtörtént az egyedi dobozazonosítók beveze-

tésére történő felkészülés, amelyek gyakorlati használa-

ta 2019 februárjától vált kötelezővé Magyarországon.

Forrás: IMS Health Source: IMS Health

In 2018, outpatient treatment in Hungary was provid-

ed by 2,298 private pharmacies (681 branch pharma-

cies), and 81 pharmacies with institutional prescription 

services, while inpatient treatment was ensured by 101 

institutional pharmacies.

The most important basic requirement pharmaceu-

tical wholesalers need to meet is to continue providing 

safe medication. In other words, they should provide 

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 ap-

pearance of counterfeit medicine, which is not only a 

domestic but a Europe-wide endeavor. It needs no ex-

planation 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 ex-

ceptionally proud of the fact that no counterfeit drugs 

have been marketed through its closed distribution 

channel. In 2018, the preparation for the introduction 

of unique box identifiers took place, the practical use 

of which became mandatory in Hungary from Febru-

ary 2019.
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CHALLENGEKIHÍVÁS
A 2018-AS ÉVÜNK MOTTÓJA VOLT, HOGY A PROBLÉMÁK LEKÜZDÉSE MAGA AZ ÉLET. MÁRPEDIG – 

LÁSSUK BE – A NEHÉZSÉGEK NEM CSAK A KÜLSŐ TÉNYEZŐKBŐL ADÓDHATNAK. VANNAK CÉLOK, 

AMELYEKET MI TŰZÜNK KI MAGUNK ELÉ, A FEJLŐDÉSÜNK ÉRDEKÉBEN. A HUNGAROPHARMA 

MINDIG IS AZ ÉLEN JÁRT INNOVÁCIÓBAN. IGEN, A JÖVŐNK, AZ ELŐREHALADÁSUNK ÉRDEKÉBEN 

MERÜNK BÁTRAK LENNI, ÉS NEMCSAK A PIACI TÖRTÉNÉSEKRE REAGÁLUNK, DE AKÁR MEG IS 

ELŐZZÜK A KIHÍVÁSOKAT! A HOZZÁÁLLÁSUNKNAK KÖSZÖNHETŐ AZ, HOGY AZ IPARÁG 

ZÁSZLÓSHAJÓJA LETTÜNK. 

THE MOTTO OF THE YEAR 2018 WAS THAT LIFE ITSELF IS THE PROCESS TO OVERCOME PROBLEMS. 

LET’S FACE IT: DIFFICULTIES DO NOT ONLY RESULT FROM EXTERNAL FACTORS. THERE ARE GOALS 

THAT WE SET FOR OURSELVES JUST TO BE ABLE TO IMPROVE. HUNGAROPHARMA HAS ALWAYS 

BEEN AT THE FOREFRONT OF INNOVATION. CERTAINLY, WE DARE TO BE BRAVE FOR THE SAKE 

OF OUR FUTURE AND PROGRESS, AND WE DO NOT ONLY RESPOND TO MARKET EVENTS, BUT 

MAY ACTUALLY PREVENT CHALLENGES. IT IS OWING TO OUR ATTITUDE THAT WE HAVE BECOME 

THE FLAGSHIP OF THE INDUSTRY.

16  ÉRTÉKEINK OUR VALUES  17
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ADOMÁNY ÉS MINTA
Adományok és minták gyors, pontos és szakszerű eljuttatásával szá-

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

szágos lefedettségű logisztikai hálózatunkat, szakmai tapasztalatun-

kat és nyomon követhető adminisztratív rendszerünket.

AKCIÓKEZELÉS
A Hungaropharma Zrt. nagy tapasztalattal rendelkezik a gyógysze-

rek és egyéb készítmények gyógyszertárak és kórházak felé irányuló 

szállítói akciók lebonyolításában. A jogszabályi és szerződéses felté-

teleknek megfelelően többek között árengedmény, ingyenáru, illetve 

megnövelt fizetési határidő típusú akciók beállításának lehetőségével 

állunk partnereink rendelkezésére.

AKCIÓÉRTÉKESÍTÉS
A Hungaropharma Zrt. komplex kereskedelmi szolgáltatásokat bizto-

sít a Gyöngy Prémium és Partner, valamint az Alma patikáknak, példá-

ul televíziók, hirdetések, tájékoztató kiadványok megjelenésének le-

hetőségével. Call Centerünk közel 1.800 patikát ér el havonta speciális 

gyártói ajánlatokkal, ezáltal biztosítva, hogy olyan gyógyszertárakba 

is elérjenek a promóciók és információk, amelyeket a területi képvi-

selők nem látogatnak.

BIZOMÁNYOSI KÉSZLET
Partnereink számára lehetőséget nyújtunk az általuk forgalmazott 

termékeket többféle bizományos raktározási konstrukcióban történő 

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

ményeit, mégis könnyen kezelhetőbbé téve a piacra jutást és az opti-

mális készletszintek kialakítását. Ma is mintegy 40 gyártó bizományos 

készletét kezeljük.

EMERGENCY KÉSZLET
Budapesti Logisztikai Központunkban az iparági standardokat telje-

sítő körülmények között biztosítjuk a gyógyszergyártók „emergency” 

készletének tárolását, kezelését a dobozos mennyiségtől a raklapos 

mennyiségig, legyen szó szobahőmérsékleti vagy hűtős tárolási fel-

tételről.

FRANCHISE- ÉS BESZERZÉSI TÁRSULÁSOK
Franchise üzleti modellben a Hungaropharma vállalatcsoporthoz 

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

GRANDEXPO
A grandEXPO a gyógyszerpiac szereplői számára életre hívott fórum. 

A rendezvény célja egy olyan érdemi párbeszéd megteremtése, ahol 

lehetőség nyílik megvitatni a szakmát és a szektort érintő legfonto-

sabb kérdéseket. A grandEXPO azonban túlmutat az egymással való 

találkozáson, hiszen számos érdekességgel, jövőbe mutató elképze-

léssel, inspiráló szakmai előadással, érdekes tréningekkel és színes 

szabadegyetemi előadásokkal várja az érdeklődőket.

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 2.600 vevő igényeit 

teljesítjük 350 gyártó/szállító kb. 18.000 termékével.

DONATION AND SAMPLE
Many partners entrust Hungaropharma Zrt. with the quick, accurate 

and professional delivery of donations and samples, using our logis-

tics network with national coverage, our professional experience and 

traceable administrative system.

DISCOUNT TREATMENT
Hungaropharma Zrt. has extensive experience in supplying pharma-

ceuticals and other products to pharmacies and hospitals. In accord-

ance with legal and contractual terms, we provide our partners with 

the possibility of choosing discounts, free products and a prolonged 

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, ads 

and brochures. Our call centre provides information to nearly 1,800 

pharmacies per month on special manufacturer bids to ensure that 

promotions and information reach pharmacies which are otherwise 

not visited by regional representatives.

COMMISSION SUPPLIES
We are providing our partners with the opportunity to manage the 

products they market in a variety of commission supplies arrange-

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

quirements of the European Union are met, yet making it easier to 

manage market access and optimize inventory levels. Today we man-

age commission supplies of about 40 manufacturers.

EMERGENCY SUPPLIES
In our Budapest Logistics Centre, under the conditions meeting in-

dustry standards, we provide storage and handling services for the 

emergency supply of pharmaceutical manufacturers, from box vol-

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

conditions.

FRANCHISE AND ACQUISITION PARTNERSHIPS
Pharmacies that have joined the Hungaropharma Group in a franchise 

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 agree-

ment between manufacturers are fulfilled in the required time and 

quantity throughout the country.

GRANDEXPO
GrandEXPO is a forum established for 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 profes-

sion 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 col-

ourful open-air lectures for those interested.

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.
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MARKETING- ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELET
A Hungaropharma Zrt. teljes körű gyógyszerpiaci értékesítési és 

marketing-képviseleti szolgáltatás bevezetését tervezi a törzsköny-

vezéstől a patikalátogatásig. Teljes portfóliós gyógyszer-nagykeres-

kedőként 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 mar-

keting-, az értékesítési és árstratégia kidolgozása, valamint végrehaj-

tása is szerepel.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A Hungaropharma Zrt. minőségpolitikájával és küldetésével össz-

hangban elkötelezett a minőségi együttműködés iránt. A Hungaro-

pharma minőségbiztosítási tevékenysége biztosítja szerződött part-

nerei számára a magyar és európai uniós jogszabályokkal, a Helyes 

Gyártási, Nagykereskedelmi és Farmakovigilancia (GMP, GDP, GVP) 

útmutatásokkal összhangban végzett gyógyszerforgalmazást.

SZOLGÁLTATÁSPORTFÓLIÓNK OUR SERVICES PORTFOLIO

PORTFÓLIÓMENEDZSMENT
Piacvezető gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatunk teljes termék-

palettát forgalmazva igyekszik az egészségügyben részt vevő part-

nerek igényeit kielégíteni. Portfóliónkat a vevői igényekhez igazítva 

állandóan bővítjük, így az új készítmények folyamatosan és gyorsan 

jelennek meg kínálatunkban. A Hungaropharma Zrt.-nél lehetőség 

van egyedi gyógyszerigénylés lebonyolítására a megfelelő hatósági 

engedélyek birtokában.

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 előírásoknak 

megfelelő tárolását. Beszállítóink számára adatszolgáltatás kereté-

ben személyre szabott kimutatásokat készítünk az igényeknek meg-

felelően, akár napi szintű jelentések formájában is.

RIPORTING
A Hungaropharma Zrt. gyártó partnerei részére – folyamatosan bő-

vülő – optimalizált értékesítési és készlettípusú adatokat szolgáltat 

szerződéses keretek között. Az adatszolgáltatás során az igényelt 

termékekre, országos vagy területi bontásban és a partner által igé-

nyelt rendszerességgel elektronikus formában juttatunk el adatokat a 

szerződésben meghatározott szolgáltatási díj ellenében.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
Piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként megfelelő piaci tapaszta-

lattal és tudással rendelkezünk gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, 

étrend-kiegészítők és egyéb termékek forgalmazásában. Ezt a  fel-

halmozott tudást szívesen állítjuk megbízó partnereink szolgálatába 

minőségbiztosítási, farmakovigilanciai, közbeszerzési, forgalmazási, 

értékesítési és marketingterületeken.

TENDEREZÉS
A Hungaropharma Zrt. teljes gyógyszerportfólióval, minden érté-

kesítési 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 NNK-tenderes termékek kiszolgálásában. 

A Hungaropharma Zrt. külön erre specializálódott munkatársakkal áll 

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

bonyolításában.

MARKETING AND SALES REPRESENTATION
Hungaropharma Zrt. is planning to introduce a full range of pharma-

ceutical sales and marketing services, which may range from regis-

tration 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 marketing, sales and pricing strategy development and im-

plementation.

QUALITY ASSURANCE
Hungaropharma Zrt. is committed to quality partnership in accord-

ance with its quality policy and mission. The company’s quality assur-

ance provides its contracted partners with the distribution of phar-

maceuticals in accordance with Hungarian and European legislation, 

Good Manufacturing, Wholesale and Vigilance Practices (GMP, GDP, 

GVP).

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 cus-

tomer requirements, so new products are continuously and quickly 

displayed in our offer. Hungaropharma Zrt. is able to fulfil specific 

medical requests with the appropriate authority licenses in posses-

sion.

PRE-WHOLESALING
Hungaropharma Zrt. is the leading wholesaler of pharmaceuticals and 

a forerunner in pre-wholesaling. Professional warehousing, automat-

ed picking and packaging systems are available to our partners, fully 

in line with the newly introduced SAP-EWM (Extended Warehouse 

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.

REPORTING
Hungaropharma Zrt. provides its partners with continually expanding, 

optimised 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.

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.

TENDERING
Hungaropharma Zrt. is present in all sales channels and financing ar-

eas 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 NNK tender products. Hungaropharma Zrt. 

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

in the national, hospital and other tendering processes.



PERFECTIONISMMAXIMALIZMUS
AZÉRT DOLGOZUNK, HOGY A BETEGEK IDŐBEN HOZZÁJUTHASSANAK A SZÁMUKRA SZÜKSÉGES GYÓGYSZEREKHEZ 

– EZ A HUNGAROPHARMA LEGFONTOSABB KÜLDETÉSE. NEM TARTUNK A KIHÍVÁSOKTÓL, HISZEN JELLEMZŐEN MAXIMÁLIS 

KAPACITÁSSAL TELJESÍTÜNK. ÁM A PIACVEZETŐ SZEREPÜNKBŐL ADÓDÓAN EGY RENDKÍVÜL NAGY FELADAT, A HAZAI 

GYÓGYSZERELLÁTÁS SÚLYA IS JÓRÉSZT RÁNK HÁRUL. A TUDATOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS EGYET JELENT AZZAL, HOGY 

HA KELL, ANYAGI KOCKÁZATOT IS VÁLLALUNK. MERT MINDEN TEVÉKENYSÉGÜNKET AZ HATÁROZZA MEG, HOGY TUDJUK: 

A FOLYAMAT VÉGÉN MAGA A BETEG ÁLL, AKINEK AZ EGÉSZSÉGE VAGY AZ ÉLETE SOSEM FOROGHAT KOCKÁN.

AS THE MOST IMPORTANT MISSION OF HUNGAROPHARMA, WE ARE WORKING TO PROVIDE PATIENTS WITH TIMELY ACCESS 

TO THE MEDICINES THEY NEED. WE ARE NOT AFRAID OF CHALLENGES, AS WE TYPICALLY PERFORM WITH MAXIMUM 

CAPACITY. HOWEVER, DUE TO OUR LEADING ROLE IN THE MARKET, DOMESTIC DRUG SUPPLY IS LARGELY UP TO US, 

WHICH IS A HUGE DUTY. CONSCIOUS RESPONSIBILITY MEANS THAT WE ALSO TAKE FINANCIAL RISKS IF NECESSARY, 

BECAUSE AT THE HEART OF EVERYTHING WE DO IS THE KNOWLEDGE THAT THERE IS THE PATIENT AT THE END OF THE 

PROCESS WHOSE HEALTH OR LIFE CAN NEVER BE AT STAKE.

22  ÉRTÉKEINK OUR VALUES  23
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„A nehézségek legyőzése maga az élet” – 

ez a Scott Jurek ultramaraton-futótól szár-

mazó idézet is lehetne a 2018-as esztendőnk 

mottója. Hiszen azokból a kihívásokból is kiju-

tott bőven, amelyek a piacról – általunk nehe-

zen befolyásolható módon – érkeztek, illetve 

azokból az elvárásokból is, amelyeket meg-

valósítandó célként mi tűztünk ki magunk elé. 

Az elmúlt évben több olyan speciális 

esemény is adódott, amely komoly próba-

tételek elé állította a gyógyszeripari szerep-

lőket. Mindannyian azért dolgozunk, hogy a 

betegek minél gyorsabban és pontosabban 

hozzájussanak a gyógyszereikhez – a legfon-

tosabb küldetésünk teljesítését nehezítette 

meg az az eddig példa nélküli helyzet, amikor 

a Teva mint nagykereskedő 2017 novemberé-

ben megszüntette magyarországi tevékeny-

ségét, és a piac 12 százalékának hirtelen új 

beszállítót kellett keresnie. Az ebből adódó 

nehézségek, megoldásra való feladatok átí-

veltek 2018-ra is. 

Többek közt meg kellett emelnünk a kész-

letünket – ami közel kétmilliárd forint előre 

nem tervezett kiadást jelentett –, szerződé-

seket kellett kötnünk a gyógyszertárakkal, 

mindezt úgy, hogy a lakosság ne érezze: a 

rendszer gyógyszerellátási kihívásokkal küzd. 

Most már kijelenthető, ezt a próbatételt a 

piac és a Hungaropharma egyaránt jól teljesí-

tette. Komoly erőfeszítéssel, összedolgozás-

sal márciusra sikerült úrrá lenni a helyzeten. A 

kapacitásunk növelése a cég minden terüle-

tét érintette, de rendkívül jól vizsgáztunk: míg 

2017-ben 274 milliárd, addig 2018-ban már 

325 milliárd forint volt a forgalmunk.

Váratlan, szintén az egész szektort érintő 

problémává vált a szennyezett hatóanyagok 

miatti gyógyszerkivonások kezelése. Ilyen 

volt a Kínában előállított valsartan hatóanya-

got tartalmazó vérnyomáscsökkentők, majd 

az ólomszennyezett Calcium-Sandoz pezs-

gőtabletta visszahívása. A helyzetből ugyan-

is nemcsak a szigorúan szabályozott és ne-

hézkes visszairányuló folyamat következett, 

de a hiányhelyzet kezelése is. Erre hosszú 

távon is megoldást kell találni, a hiánycik-

kek aránya ugyanis folyamatosan növekszik. 

Kommunikációs oldalról is tenni kell azért, 

hogy megakadályozzuk a hiánypszichózist, 

logisztikai oldalról pedig fontos küszöbölni a 

rossz elosztás lehetőségét.

A Hungaropharmánál folyamatosan azon 

dolgozunk, hogy piacvezető pozíciónkat 

megtartsuk, sőt tovább erősítsük. Stratégi-

ánkat olyan rövid és középtávú tervek hatá-

rozzák meg, amelyek a hatékonyabb műkö-

dést, szolgáltatásaink bővítését segítik elő. 

Ezt a célt szolgálta, hogy Magyarországon 

elsőként vezettük be a SAP vállalatirányítási 

szoftver EWM modulját. Miskolc, Debrecen 

és Veszprém után 2018-ra maradt a legna-

gyobb feladat, a budapesti, Tündérfürt utcai 

logisztikai központunk rendszercseréje. No-

vemberre sikerült úgy stabilizálni a helyzetet, 

hogy a váltás ne okozzon fennakadást a napi 

feladatainkban. Azóta már a kaposvári köz-

pontunkban is megtörtént a bevezetés.    

Az informatikai és a logisztikai fejlesztés 

kéz a kézben járt egymással. Az elmúlt évben 

előbb Veszprémben, majd Debrecenben nö-

veltük a kapacitásunkat, Budapesten pedig 

egy nagyberuházásba kezdtünk, a logisztikai 

központunk szomszédságában felépítünk 

egy kapacitásában pontosan ugyanakkora 

raktárbázist. A BLK2 nemcsak a Hungaro-

pharma új háttérraktára, de Bellis leányválla-

latunk új bázisa is lesz egyben. A közelmúlt-

ban tartottuk a bokrétaünnepélyt, és már 

Scott Jurek ultramarathon runner once said 

that “overcoming difficulties was life”, and this 

could be the motto of our year 2018. We were 

faced both with a lot of challenges from the 

market we could hardly influence, and also a 

lot of expectations we had set ourselves as a 

goal to be realized. 

In the past year, there were several spe-

cial events in which pharmaceutical players 

were severely tested. We are all working to 

help patients get their medicines as quick-

ly and precisely as possible. However, this 

most important mission we had set out 

in the beginning was complicated by the 

unprecedented situation when Teva, as a 

wholesaler, ceased its operations in Hunga-

ry in November 2017, and 12 percent of the 

market had to look for a new supplier. Still 

in 2018 we had difficulties and tasks to be 

solved resulting from this.

Among other things, we had to raise our 

stock levels, which meant nearly two billion 

HUF unforeseen expenses. Then we had to 

enter into contracts with pharmacies, and 

do it in a way that the public would not feel 

that the system was facing drug supply chal-

lenges. Now it can be stated that both the 

market and Hungaropharma have passed 

this test excellently. With great effort and 

collaboration, we managed to overcome the 

situation by March. Our capacity increase 

has affected all areas of the company, but 

we have passed with flying colours: while 

in 2017, our turnover was 274 billion HUF, in 

2018 we had a 325 billion HUF turnover.

The treatment of drug withdrawal due 

to contaminated active substances has be-

come an unexpected problem affecting the 

entire sector. These included the recall of 

China-made antihypertensive agents con-

taining valsartan and lead-contaminated 

Calcium-Sandoz effervescent tablets. Prob-

lem-solving not only included a strictly reg-

ulated and cumbersome return process, but 

also the management of a deficit situation. 

This, in fact, needs to have a long-term solu-

tion, as the proportion of shortages is con-

stantly increasing. From the point of view of 

communication, it is necessary to prevent 

deficiency psychosis and, from a logistic 

point of view, it is important to eliminate the 

possibility of poor distribution.

At Hungaropharma, we are constantly 

working to maintain and further strengthen 

our market leading position. Our strategy 

is determined by short and medium term 

plans that help promote a more efficient 

operation and expansion of our services. To 

serve this purpose, we were the first to in-

troduce the EWM module of SAP enterprise 

management in Hungary. After Miskolc, 

Debrecen and Veszprém, the biggest task 

in 2018 was the system replacement of our 

logistics centre in Tündérfürt Street in Buda-

pest. We managed to stabilize the situation 

by November and from that on there have 

not been any disruptions in our daily tasks 

caused by the system change. Since then, 

the introduction of the module has already 

taken place in our centre in Kaposvár, too.

IT and logistics developments went hand 

in hand. Last year we increased our capacity 

first in Veszprém, then in Debrecen. In Bu-

dapest we have started a major investment, 

i.e. we are building a warehouse near our 

logistics centre with exactly the same ca-

pacity. BLK2 will not only be a new back-

up warehouse of Hungaropharma, but also a 

2018
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„A KAPACITÁSUNK NÖVELÉSE A 
CÉG MINDEN TERÜLETÉT ÉRINTETTE, 
DE RENDKÍVÜL JÓL VIZSGÁZTUNK: 

MÍG 2017-BEN 274 MILLIÁRD, ADDIG 
2018-BAN MÁR 325 MILLIÁRD FORINT 

VOLT A FORGALMUNK.”

”OUR CAPACITY INCREASE HAS 
AFFECTED ALL AREAS OF THE 

COMPANY, BUT WE HAVE PASSED 
WITH FLYING COLOURS: WHILE IN 
2017, OUR TURNOVER WAS 274 

BILLION HUF, IN 2018 WE HAD A 325 
BILLION HUF TURNOVER.”
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new base for our subsidiary Bellis. We have 

recently held the topping out ceremony and 

the technology is well under deployment. 

The complete delivery is planned for the first 

quarter of 2020. With this nearly five billion 

HUF investment, we will be able to serve 

our customers faster and more accurately. 

Another change has been triggered by the 

multitude of these tasks, namely that our 

HR structure has been fundamentally trans-

formed and renewed.

We have also made progress concerning 

acquisition. In the first quarter we bought 

QB Pharma to strengthen our position in the 

software market.

The year behind us was therefore char-

acterized by carefully planned, busy week-

days, and the patience and cooperation of 

our partners were essentially needed to be 

able to accomplish this. We pay special at-

tention to their needs, and in this spirit we 

have further improved our partner commu-

nication channels. The extranet interface of 

our renewed and informative website offers 

unique opportunities, i.e. the automation of 

processes and the provision of personalized 

services.

In the midst of our operations, we consid-

er it important to create a professional forum 

that addresses all the players in the pharma-

ceutical industry. The grandEXPO was held 

for the third time in 2018, and it exceeded 

all expectations, again. The feedback at the 

forum confirmed that we were on the right 

track. This is also apparent from our com-

prehensive market research based on a rep-

resentative sample of 200 participants. The 

reason we conducted this research was be-

cause we wanted to know how our partners 

consider our work. On the basis of these 

confirmations, it has been clearly proven 

that those who chose Hungaropharma as 

their chief supplier were significantly more 

satisfied with us in all areas, whereas phar-

macies that chose one of our competitors 

were less satisfied with their own suppliers.

Hungaropharma does not consider soci-

etal engagement an optional facility, but a 

duty. 2018 was no different in this respect. 

Among other initiatives, we supported the 

Heim Pál Children’s Hospital Development 

Foundation aimed at improving life expec-

tancy and the quality of living of future gen-

erations. We have been cooperating with 

Bátor Tábor (Brave Camp) for a long time, 

and thanks to our Together for Local Com-

munities tender we have been involved in the 

implementation of dozens of pharmacy CSR 

programs. Through our Milestones program, 

we are working to improve the health liter-

acy of the Hungarian population. Dementia 

and adherence were the focus last year.

It cannot be emphasized enough times 

that a pharmaceutical wholesaler can only 

be successful if its partners are successful, 

too. The Hungaropharma corporate group 

structure, as of 2017, has redeemed its 

hopes. Our subsidiaries expanding and sup-

porting the activities of our parent company 

could all complete a successful year in 2018. 

It has thus proved that the current company 

structure, operating on a holding company 

basis, is on the right track, and that our per-

formance is significant not only in the field 

of pharmaceutical wholesale, but the whole 

Hungarian economy as well.

Dr. Antal Feller

javában zajlik a technológia kiépítése. A  tel-

jes átadást 2020 első negyedévére tervezzük. 

Ezzel, a közel ötmilliárd forintos beruházással 

még pontosabban, még gyorsabban ki tud-

juk majd szolgálni vevőinket. A sok-sok fel-

adat egyéb változást is indukált: alapjaiban 

alakult át, illetve újult meg a HR-struktúránk.

Akvizíció tekintetében is előreléptünk: az 

első negyedévben megvásároltuk a QB Phar-

mát, hogy megerősítsük patikai szoftverpiaci 

pozíciónkat.

A mögöttünk álló évet tehát gondosan 

megtervezett, dolgos hétköznapok jelle-

mezték, amelyhez partnereink türelmére és 

együttműködésére is nagy szükségünk volt. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az ő igényeikre is, 

ennek szellemében fejlesztettük tovább part-

nerkommunikációs csatornáinkat. Megújult, 

informatív honlapunk extranet felülete egye-

dülálló lehetőségeket kínál: a folyamatok au-

tomatizálását, személyre szóló szolgáltatások 

biztosítását.

Feladataink közepette is fontosnak te-

kintjük, hogy ebben a szétszakított világban 

megteremtsük azt a szakmai fórumot, amely 

a gyógyszeripar valamennyi szereplőjét meg-

szólítja. 2018-ban harmadszorra rendeztük 

meg a grandEXPO-t, amely ismét felülmúlta 

a várakozásokat! Az ott kapott visszajelzé-

sek is megerősítenek minket abban, hogy jó 

úton haladunk. Ez derült ki abból az átfogó, 

200 fős, reprezentatív mintán alapuló piacku-

tatásunkból is, amelyet azért végeztettünk el, 

mert szerettük volna tudni, hogy a partnere-

ink hogyan ítélik meg a munkánkat. A vissza-

igazolások alapján egyértelműen bebizonyo-

sodott: a Hungaropharmát főbeszállítónak 

választók minden területen szignifikánsan 

elégedettebbek velünk, mint a konkurensün-

ket választó gyógyszertárak a saját beszállí-

tójukkal szemben. 

A Hungaropharma nem szabadon választ-

ható eszközként, hanem kötelességként te-

kint a társadalmi szerepvállalásra – 2018-ban 

sem volt ez másként. Többek közt támogat-

tuk a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztésé-

ért Alapítványt, amely a jövő nemzedékének 

életesélyét, életminőségét javítja. Tartósan 

együttműködtünk a Bátor Táborral, az Együtt 

a helyi közösségekért pályázatunk által több-

tucatnyi gyógyszertári CSR-program megva-

lósulásában működtünk közre. A Mérföldkö-

vek programunk révén teszünk azért, hogy a 

magyar lakosság egészségműveltségét fej-

lesszük. Az elmúlt év fókuszában a demencia 

és az adherencia állt.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: egy 

gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat csak 

akkor lehet sikeres, ha a partnerei is azok! 

A 2017-ben kibontakozott Hungaropharma 

vállalatcsoporti struktúra beváltotta a hozzá 

fűzött reményeket. Az anyacégünk tevékeny-

ségeit kibővítő és támogató leányvállalataink 

mind-mind eredményes évet zártak 2018-

ban. Bebizonyosodott tehát, hogy a jelen-

legi cégstruktúra, holdingszerűen működő 

vállalatcsoportunk a legjobb úton jár, a telje-

sítményünk mérvadónak számít nemcsak a 

gyógyszer-nagykereskedelem területén, de a 

magyar gazdaság egészét tekintve is. 

Dr. Feller Antal

„A MÖGÖTTÜNK ÁLLÓ ÉVET 
GONDOSAN MEGTERVEZETT, 

DOLGOS HÉTKÖZNAPOK 
JELLEMEZTÉK, AMELYHEZ 

PARTNEREINK TÜRELMÉRE ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE IS NAGY 

SZÜKSÉGÜNK VOLT.”

”THE YEAR BEHIND US WAS 
THEREFORE CHARACTERIZED 

BY CAREFULLY PLANNED, BUSY 
WEEKDAYS, AND THE PATIENCE AND 
COOPERATION OF OUR PARTNERS 
WERE ESSENTIALLY NEEDED TO BE 

ABLE TO ACCOMPLISH THIS.”
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Our main performance indicators in 2018 

showed a positive picture again. Our most 

important goal was the same, i.e. to keep our 

market share and market position, taking into 

account that with our improving service mix 

our profitability changes, too. Meanwhile, we 

had to remain predictable and transparent, 

and in order to gain competitive advantages, 

we had to come up with new business devel-

opment techniques and systematic elements.

 It is considered that for us the year 2018 

was the year of extensive growth. The sales 

channels of the market developed favoura-

bly both in box and value numbers. It was not 

typical to witness fierce competition between 

pharmacies because of the lack of change in 

the regulatory system and because of the in-

stitutional system of personal rights. The fact 

that we were able to gain advantage from the 

market growth that accompanied Teva’s exit, 

even on a bipolar terrain, is due to our long-

term strategy becoming finally fruitful. Moreo-

ver, owing to our new resources, we were able 

to increase our capacity and expand our set 

of instruments. It is, however, a fact, that since 

our former competitor exited, we have been 

looking at the market in a whole new light. We 

are even more attentive to external factors, in-

ternational trends, and we conduct analyses 

to remain proactive.

In 2017, we started a thorough reform pro-

cess of the previously free-of-charge Gyöngy 

Pharmacies program. Before that date, the 

program had offered a cooperation-based 

and well-functioning marketing toolkit, how-

ever, the new program opened new paths in 

the pharmaceutical market concerning forms 

of operation. Not only does it provide more 

significant and more effective marketing sup-

port in all its components, but there is also 

an added complex commercial and portfolio 

management support in the premium catego-

ry. The cost charging, but marketing-driven, 

sales-oriented system offers an excellent op-

portunity for those who consider themselves 

competitors to the nearby pharmacies. In 2018, 

there was a total year of results available to be 

traced. Gyöngy Program has become the most 

successful business development project of 

the past years. We closed the year with nearly 

150 Gyöngy Premium Pharmacy members and 

over 350 Gyöngy Partner Pharmacies.

The number of Alma Franchise pharmacy 

members remains unchanged, it is 240 in-

cluding branch pharmacies. This is achieved 

because pharmacies sold in previous years, 

after the expiry of the three-year moratorium, 

remained almost 100 percent Alma Pharma-

cies. This proves the success of the franchise 

program.

What we can really be proud of is that 

we launched the Alma Reference Program 

in 2018, which was closely followed by the 

Gyöngy Premium Reference Program. The 

former one means that pharmacies can ac-

cept and realize the most modern pharma-

ceutical retail businesses planned by us, using 

a so-called open-space, open-shelf category 

management system.

Our complex business evaluation system 

realized by 2018 created an added value. There 

are remarkable dashboards that support our 

collaborating partners in a unique way.

Our hospital business performance has 

also proven to be successful. On the one 

hand, we could activate our resources in a 

rational manner with the withdrawal of the 

competitor, and, on the other hand, we could 

close the 2018 business year successfully.

In tune with the digital world, in 2018, we 

took another step towards improving our ser-

vice mix. Even electronically we can offer our 

partners a cooperation that provides them 

with convenience and experience. Our new 

interactive website is not only popular but 

unique, and through it we can make genuine, 

tailor-made offers, and we can convey com-

munication in an efficient an innovative way 

while paying attention to quality, aesthetics 

and creativity.

According to a representative research 

in 2018, our commercial successes and op-

erating results have been verified. It can be 

stated on the basis of the survey that Hun-

garopharma, the flagship of the industry, can 

fully enjoy the trust of its partners, who, from 

the other perspective, regard the company 

as a good business partner and an inspiring 

sponsor.

It is indeed true, that we have worked hard 

for this trust. There are a number of activities 

we do to make pharmacists feel and know 

that they are in contact with responsible Hun-

garopharma professionals with a high level 

of competence. Our CSR activity, mentoring 

program, sensitizing programs, the unique 

support of public interest of socially sensitive 

topics, our image communication, and busi-

ness developments were all meant to serve 

this purpose in 2018.

 Judit Füzesi

Fő teljesítménymutatóink 2018-ban válto-

zatlanul pozitív képet rajzoltak ki. A legfon-

tosabb célunk továbbra is az volt, hogy piaci 

részesedésünket és piaci pozíciónkat tartani 

tudjuk, figyelembe véve, hogy a fejlődő szol-

gáltatásmixünkkel együtt a profitabilitásunk 

is változik. Mindeközben kiszámíthatónak és 

transzparensnek kellett maradnunk, ahhoz 

pedig, hogy versenyelőnyre tegyünk szert, új 

üzletfejlesztési technikákkal, szisztematikus 

elemekkel kellett jelentkezni. 

Kijelenthető: számunkra a 2018-as esz-

tendő az extenzív növekedés éve volt. A piac 

értékesítési csatornái mind dobozban, mind 

értékben kedvezően alakultak, a patikák köz-

ti ádáz verseny a szabályozórendszer válto-

zatlansága, a konkurenciaharc a személyi 

jog intézményi rendszere miatt nem volt jel-

lemző. Az pedig, hogy a Teva kivonulásával 

járó piaci növekedést egy bipoláris terepen 

is előnyre tudtuk váltani, annak tudható be, 

hogy a hosszú távú stratégiánk beérett. Az új 

erőforrásaink révén pedig képesek voltunk a 

kapacitásunkat növelni, eszközrendszerünket 

tovább bővíteni. De tény, hogy a korábbi ver-

senytárs kivonulása óta más szemmel nézzük 

a piacot: még jobban figyeljük a külső ténye-

zőket, a nemzetközi trendeket, és elemzünk, 

hogy proaktívak maradjunk.

2017-ben kezdtük el az addig térítés-

mentes Gyöngy Patikák program komp-

lett átalakítását. A program addig is egy 

együttműködésen alapuló és jól működő 

marketingeszköztárat kínált a gyógyszertá-

raknak, de az új program új utakat nyitott a 

gyógyszerpiaci működési formákban. Nem-

csak jelentősebb és minden elemében ha-

tékonyabb marketingtámogatást nyújt, ha-

nem a prémiumkategóriában kiegészül egy 

komplex kereskedelmi és portfóliómenedzs-

ment-támogatással is. A költségtérítéses, de 

marketing által vezérelt, értékesítésorientált 

rendszer kiváló lehetőséget kínál azoknak, 

akik versenytársként tekintenek az ellátási 

körzetükhöz közel levő patikákra. 2018-ban 

már egy teljes év eredményeit lehetett végig-

követni. Az elmúlt esztendők legsikeresebb 

üzletfejlesztési projektje lett a Gyöngy prog-

ram: közel 150 Gyöngy Prémium Patika-tag-

gal és 350 feletti Gyöngy Partner Patikával 

zártuk az esztendőt.

Az Alma Franchise gyógyszertárak taglét-

száma is stabil – a fiókpatikákkal együtt 240 –, 

mindez úgy, hogy az előző években értékesí-

tett patikák a hároméves moratórium lejártát 

követően – majdnem 100 százalékos arány-

ban – Alma Gyógyszertárak maradtak. Ez jól 

mutatja a franchise-program sikerességét. 

Amire igazán büszkék lehetünk, hogy 

2018-ban elindítottuk az Alma Referencia 

Programot – ezt szorosan követi a Gyöngy 

Prémium Referencia Program –, amelynek 

kapcsán a patika az általunk megtervezett, 

de az általa elfogadott legmodernebb gyógy-

szer-kiskereskedelmi működést valósíthatja 

meg: úgynevezett nyílt vásárlóterű, szabad-

polcos, kategóriamenedzsment-rendszer al-

kalmazásával.

További értéket teremtettünk a 2018. évre 

megvalósított komplex üzleti értékelési rend-

szerünkkel. A figyelemre méltó dashboardok 

egyedül álló módon támogatják együttműkö-

dő partnereinket.

A kórházi üzletágunk tevékenységét szin-

tén sikeresnek értékelhetjük, egyrészt a ver-

senytárs kivonulásával járó vákuumra racio-

nális módon aktivizáltuk az erőforrásainkat, 

másrészt eredményesen zártuk a 2018. üzleti 

évet.

A digitális világra ráhangolódva, 2018-ban 

újabb lépést tettünk szolgáltatásmixünk to-

vábbfejlesztésének megvalósításában: már 

elektronikusan is kényelmi, élményt nyújtó 

együttműködést kínálunk partnereinknek. 

Új, interaktív honlapunk nemcsak népszerű, 

hanem egyedülálló, általa valódi partnerspe-

cifikus (tailor-made) akciókat tudunk ajánlani, 

partnerspecifikus kommunikációt tudunk köz-

vetíteni hatékonyan és innovatív módon, mi-

közben figyelünk a minőségre, az esztétikára 

és a kreativitásra.

A kereskedelmi sikereink, üzleti eredmé-

nyeink a 2018. évi reprezentatív kutatás során 

egyértelműen bizonyosságot nyertek. Már 

csak a felmérés alapján is kijelenthető: a Hun-

garopharma, mint az iparág zászlóshajója, tel-

jes mértékben élvezi partnerei bizalmát, akik 

korrekt üzleti partnerként, sőt inspiráló támo-

gatóként tekintenek rá. 

Igaz, ezért a bizalomért megdolgoztunk. 

Számos aktivitás áll a mögött, hogy a gyógy-

szerész érezhesse, tudja, hogy korrekt, magas 

szakmai színvonallal rendelkező Hungaro-

pharma-szakemberekkel áll kapcsolatban. 

A  CSR-tevékenységünk, a mentorprogra-

munk, az érzékenyítési programjaink, a szoci-

álisan érzékeny témák közérdekű és egyedül-

álló támogatása, az imázskommunikációnk, az 

üzletfejlesztéseink 2018-ban is mind ezt a célt 

voltak hivatottak szolgálni.

Füzesi Judit
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2018 gazdasági szempontból szerencsés 

év volt, nem néztünk szembe komoly kihívás-

sal. A Teva kivonulásával megszerzett piaci 

növekedésünk finanszírozása zökkenőmen-

tes volt. Az érintett időszakban ráadásul hi-

telt sem vettünk fel, a vállalat a saját tőkéjét 

hasznosította. Így pénzügyi szempontból ké-

nyelmes helyzetben töltöttük az elmúlt évet, 

képesek voltunk biztosítani a forgalomnöve-

kedésünk anyagi hátterét, sőt a lehetősége-

ink a korábbiaknál tágabbak voltak.

Kimondhatjuk, hogy a befektetéseink 

megtérültek – köszönhetően a korábbi ne-

hézségeinkből eredő tapasztalatainknak, 

amelyek révén több száz új partnerünkkel vi-

szonylag rövid idő alatt sikerült gördülékeny-

nyé tenni a kapcsolatunkat és a mindennapi 

munkát. 

Pénzügyileg mindenképpen jól sikerült az 

esztendő, a terveinket enyhén túl is teljesítet-

tük. A tulajdonosaink elégedettek voltak, a 

korábbi gyakorlatoknak megfelelően jelentős 

osztalékot fizetett nekik a cég, de bőven ma-

radt annyi forrásunk, amelyből a folyamatban 

levő fejlesztéseinket is tudtuk, illetve tudjuk 

menedzselni. 

A háttérben ugyanis egy jelentős bel-

ső átalakítás zajlik, amelynek célja, hogy 

2022-ig az alaptevékenységünknek számító 

nagykereskedésünk mellé egyéb, más jel-

legű szolgáltatásaink minőségét is fel tudjuk 

zárkóztatni. Bár most még csak a folyamat 

kétharmadánál járunk, már jelentős eredmé-

nyeket tudunk felmutatni. A teljesség igénye 

nélkül, ennek szellemében pozicionáltuk újra 

a Bellist, fejlesztettük tovább a patikarend-

szert, hajtottunk végre számos egyéb akvizí-

ciót.

Kétségtelen, hogy 2018-ban az új számító-

gépes rendszerünk, az SAP-EWM bevezeté-

sével járt együtt a legtöbb nehézség, hiszen a 

modul bevezetése bonyolult, többlépcsős fo-

lyamat volt. A nagykereskedési folyamatunk 

lelke módosult – az új logika pedig valójában 

paradigmaváltást eredményezett. 

Ha a 2018. év sikertörténeteit számba 

akarjuk venni, akkor az elsők között az EWM-

re való átállás említendő. Magyarországon 

mi teljesítettük ezt a kihívást először, ráadá-

sul a raktári kapacitást tekintve is az úttörők 

egyike lettünk. Hatalmas feladatot hajtottunk 

végre, hiszen nem a meglévő folyamataink-

hoz alakítottuk az új informatikai rendszert, 

hanem fordítva: a saját feladatainkat zár-

kóztattuk fel hozzá. Mindez szükségszerűen 

veszteségekkel is járt, de el kellett fogadnunk, 

hogy az új rendszer a működésében fog kitel-

jesedni, csak akkor leszünk képesek kijavítani 

a gyermekbetegségeit. 2019 elejére azonban 

minden szempontból optimalizáltuk a rend-

szert.

Cégünk fontos teljesítménymutatója volt, 

hogy mindez sikerült. Hozzáteszem, ehhez 

a kollégáinkat érő jelentős fizikai és mentális 

túlterheltség leküzdésén túl a szerencsére is 

szükségünk volt. Munkatársaink teljesítmé-

nyét dicséret illeti, szakterületeik koordiná-

lása mellett a globális, közös célokra tudtak 

koncentrálni.

Leányvállalataink is a terveknek meg-

felelően teljesítenek. A helyzetük nagyon 

diverzifikált. A legnagyobb közülük is a Bel-

lis – amelynek, bár más a profilja, a tevé-

kenysége sok tekintetben egybeesik a Hun-

garopharmáéval – jó évet zárt. Ahogyan a 

Patikamenedzsment is, amelynek az általunk 

létrehívott gyógyszertári együttműködések 

támogatása a feladata. A franchise-láncaink 

menedzselése remekül működik, 2019-ben 

további referenciapatikák kialakítására kerül 

majd sor.

Komoly várakozással kellett szembenéz-

nie az egyik üzletágunkból kialakított Magi-

Labnak. 2018 volt az első időszak, amikor a 

teljesítményét már egy teljes esztendőn át 

végig lehetett követni. Nagyon meggyőző 

adatok születtek: elfoglalta azt a helyet, amit 

neki szántunk, tényleges piaci szereplővé 

érett a gyógyszeralapanyagok kiszerelése, 

szállítása területén.

Összefoglalva azt mondhatjuk, az elvárá-

saink megvalósultak, a terveink helyesnek bi-

zonyultak. Amennyiben további növekedésre 

lenne szükség – amit a piac helyzete most 

nem prognosztizál –, az sem jelentene gon-

dot, komoly kapacitástartalékaink vannak.

Sz. Kis László

2018 was a lucky year from an econom-

ic point of view, and we did not face serious 

challenges. Financing our market growth 

with Teva’s exit was smooth. Furthermore, 

we did not take any loans during the period 

in question, the company used its own cap-

ital. So we spent the last year financially in a 

comfortable position, we were able to pro-

vide the financial background to our traffic 

growth, and even our opportunities were 

wider than before.

Thanks to our experience from our previ-

ous difficulties, we can say that our invest-

ments have been recovered, which has made 

it possible for us to streamline our relation-

ship and work with hundreds of new partners 

in a relatively short time.

It was financially a good year to complete, 

and our targets were slightly overachieved. 

Our owners were satisfied. According to pre-

vious practice, the company paid them a sig-

nificant dividend, but we still had plenty of 

resources we could utilize for managing our 

ongoing developments up to this day.

For currently there is a major underlying 

internal transformation going on, with the 

aim of bringing the quality of our other ser-

vices in line with our core business, that is, 

wholesaling, by 2022. Only two-thirds of the 

process through, we have already achieved 

significant results. A non-exhaustive list in-

cludes the repositioning of Bellis, further 

improvement of the pharmacy system, and 

execution of many other acquisitions.

There is no doubt that most of the diffi-

culties arose with the introduction of our 

new computer system SAP-EWM in 2018, 

since the introduction of the module was a 

complex, multi-step process. The spirit of 

our wholesale process has changed, with the 

new logic resulting in a real paradigm shift.

If we want to look at the success stories of 

2018, the adoption of the EWM system should 

be mentioned first. In Hungary, we were the 

first to meet this challenge, besides, we have 

become one of the pioneers in terms of ware-

house capacity. We have accomplished a 

huge task, because we did not match the new 

IT system to our existing processes, but on the 

contrary, i.e. upgraded our own tasks to match 

the system. All this have necessarily resulted 

in losses, however, we had to accept the fact 

that once the system is operational, only then 

would we be able to fix the occurring prob-

lems. By the beginning of 2019, though, we 

optimized the system in all respects.

The fact that all this was successfully 

done, was an important performance indica-

tor of our company. Besides overcoming the 

significant physical and mental overload of 

our colleagues, I would add, we also needed 

luck. We should praise the performance of 

our staff, because besides coordinating their 

fields of expertise, they could pay attention 

to global, common goals as well.

Our subsidiaries also perform as planned. 

Their situation is very diversified. It has been a 

successful year for our biggest subsidiary, Bel-

lis, whose activities coincide with the activities 

of Hungaropharma in many ways, even though 

Bellis has a different profile. It has been a suc-

cessful year for Patikamenedzsment (Pharma-

cy Management), too, which is responsible for 

supporting pharmacy cooperation established 

by us. The management of our franchise chains 

works excellently, and in 2019, we are going to 

establish further reference pharmacies.

MagiLab, our ex-branch business, had 

to face a serious expectation. 2018 was the 

first period when its performance could be 

followed through a full year. The data were 

very convincing. It has occupied the position 

intended, and has become a real market play-

er in the field of presentation and delivery of 

pharmaceutical products.  

To sum it up, our expectations have been 

met, and our plans have proven to be ade-

quate. In case further growth is needed, 

which is not predicted by the current market 

situation, it would not be a problem, for we 

have serious capacity reserves.

László Sz. Kis

2018
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COOPERATIONKOOPERÁCIÓ
A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK RÉSZEKÉNT FILOZÓFIÁNKKÁ TETTÜK: EGY GYÓGYSZER-

NAGYKERESKEDŐ AKKOR TUD SIKERES LENNI, HA A PARTNEREI IS AZOK. EZ A CÉL LEBEG ELŐTTÜNK 

AKKOR, AMIKOR SEGÍTENI SZERETNÉNK A GYÓGYSZERÉSZEKET. AZ ÉLET PEDIG IGAZOLJA AZ 

ÖSSZETARTÁS EREJÉT: A RENGETEG BEFEKTETETT ENERGIÁNK MEGTÉRÜL, HISZEN A PARTNEREINK 

NEMCSAK EMBERI, DE SZAKMAI TEKINTETBEN IS MEGBÍZNAK BENNÜNK. AZON TÚL UGYANIS, 

HOGY BÁTRAN KIKÉRIK A VÉLEMÉNYÜNKET, A TÖBBSÉGÜK MEG IS FOGADJA A JAVASLATAINKAT. 

AS PART OF OUR SOCIAL RESPONSIBILITY WE HAVE DEVELOPED A PHILOSOPHY THAT A PHAR-

MACEUTICAL WHOLESALER CAN ONLY BE SUCCESSFUL IF ITS PARTNERS ARE SUCCESSFUL TOO. 

THIS IS THE GOAL BEHIND OUR INITIATIVE TO HELP PHARMACISTS. AND LIFE VERIFIES THE POWER 

OF THIS COHESION, SINCE A GREAT AMOUNT OF OUR ENERGY INVESTED GETS REWARDED 

WHEN OUR PARTNERS PUT TRUST IN US IN HUMAN AS WELL AS PROFESSIONAL TERMS. NOT ONLY 

DO THEY ASK FOR OUR OPINION, THE MAJORITY OF THEM ALSO ACCEPTS OUR SUGGESTIONS.
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 HUNGAROPHARMA VÁLLALATCSOPORT THE HUNGAROPHARMA COMPANY GROUP
HUNGAROPHARMA ZRT.
Büszkék vagyunk rá, hogy hazánk legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező gyógyszer-nagykereskedelmi cége a Hun-

garopharma Zrt. Hagyományaink és méretünk ellenére mindig mozgásban vagyunk, évről évre rengeteget teszünk azért, hogy 

megújuljunk. Bátorságunknak, céltudatosságunknak, lendületünknek köszönhetően értük el azt, hogy nemcsak piacvezetők 

lehetünk, de a saját utunkat is járhatjuk, sőt a piacnak is próbálunk irányt mutatni. A vállalati portfólió optimalizálásának egy 

része volt, hogy eladtuk a kiskereskedelmi szegmensben lévő érdekeltségeket, ezáltal a korábban résztulajdonban lévő pa-

tikák független magángyógyszerész-tulajdonba kerültek. 2016 óta a Hungaropharma egy sikeresen működő franchise üzleti 

modellt ajánl a hozzá csatlakozni kívánó gyógyszertárak számára.

HUNGAROPHARMA ZRT.
We are proud that x Hungaropharma Zrt. is the pharmaceutical wholesaler in Hungary with the largest market share. Despite 

our traditions and size, we are always on the move. Every year we put great efforts into renewal. Thanks to our courage, pur-

posefulness and momentum, we have achieved not only market leadership, but the freedom to walk our own way. Moreover, 

we try to give direction to the market. Part of the corporate portfolio optimization was that we sold the interests in the retail 

segment, thus the formerly part-owned pharmacies were passed over to independent private pharmacists. Since 2016, Hun-

garopharma has been offering a successful franchise business model to pharmacies wishing to join in the future.

BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT.    100%
A Hungaropharma célja, hogy az ország legnagyobb fitotéka/egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyamatosan bővíti 

a termékkörét, hogy a gyógyszertárak minden esetben olyan minőségi termékpalettát tudjanak felmutatni, amely a drogériák 

és egyéb fitotékaüzletek kínálatánál szélesebb. A vállalat fontosnak tartja, hogy a gyógyszerek teljes körűen, a gyógyászati se-

gédeszközök, tápszerek és pelenkák pedig minél nagyobb arányban visszakerüljenek a patikákba.

MAGILAB KFT.     100%
A Hungaropharma gyógyszeralapanyag-üzletága, amelynek fő tevékenysége a magisztrális készítményekhez szükséges alap- 

és csomagolóanyag biztosítása a patikák számára, a kórház piacra kiszerelt gyógyszer- és csomagolóanyag előállítása, a gale-

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

30 százalékos piaci részesedést érjen el.

MEDIMPEX ZRT.    100%
Tevékenységének súlypontja a pre-wholesaling tevékenység, vagyis a bérraktározás és a konszignációs raktárak működtetése. 

Állatgyógyászati termékek, szemészeti készítmények forgalmazóival működik együtt, a NEAK által meghirdetett tendereken indul.

NORMALAND KFT.  100%
Alma Gyógyszertár Működtető Kft. volt a korábbi neve. A vállalat által tulajdonolt gyógyszertárak értékesítését követően a cég 

neve megváltozott, tevékenysége pedig az átvett ingatlanok hasznosítására, értékesítésére, valamint számviteli szolgáltatások 

biztosítására korlátozódott.

PATIKA MANAGEMENT KFT.                100%
A kft. egyik fontos feladata a saját tulajdonú gyógyszertárak működtetése volt. 2015 végén az anyavállalat döntése értelmé-

ben – elfogadva a törvényi változásokat s a kormányzati szándékot megértve – megkezdte a gyógyszertárak értékesítését. 

A törvényi előírásoknak minden tekintetben megfelelő, korrekt, transzparens folyamat 2016 végén sikeresen lezárult. Az érté-

kesített gyógyszertárak immáron tulajdoni szempontból független tagokként vesznek részt – szinte maradéktalanul – az Alma 

franchise- együttműködésben. A vállalat egyre hangsúlyosabb feladata az Alma és a Gyöngy program működtetése lesz.

PATIKA PLATFORM KFT.         
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 100%
Legfőbb terméke a daxa szoftver. A 2017 első fél évében piacra lépett, saját fejlesztésű gyógyszertári, illetve gyógyszertár-

irányítási szoftver tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek és a legmagasabb elvárásoknak. Segítségével megszűnik az 

a kiszolgáltatott – a versenyt teljes mértékben nélkülöző – helyzet, amely ma a gyógyszertári szoftverpiacot jellemzi.

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 hardverkörnyezetük zavartalan működtetése. 

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

patikával kapcsolatban álló fontos partner felé –, amelyek a gyógyszerészi munkát teszik pontosabbá és egyszerűbbé. A rend-

szer elsőként a hasonló szoftverek között képes felhőmegoldásként is működni.

BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT.    100%
Hungaropharma aims to make it into Hungary’s largest trader of herbal drugs and other products, therefore it is continuously 

expanding its product range, so that pharmacies can have a broader selection of products than herbal drug stores and other 

stores specializing in herbal products. The company believes that medicines should be exclusively found in pharmacies, while 

therapeutic equipment, nutritional supplements and diapers should be partially reintroduced into pharmacies.

MAGILAB KFT.     100%
Hungaropharma’s raw material business, whose main activities are the provision of raw material and packing materials for the 

magistral preparations for the pharmacies, the production of pharmaceuticals and packaging materials for the hospital market, 

the supply of galenic pharmaceuticals raw materials and the production of own branded products. Its goal is to reach nearly 

30% market share within 5 years.

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.

NORMALAND KFT.  100%
It was formerly named Alma Gyógyszertár Működtető Kft. After the sale of the pharmacies owned by the company, the name 

of the company was changed and its activities were limited to the utilization, sale and provision of accounting services of the 

acquired properties.

PATIKA MANAGEMENT KFT.                100%
One of the important tasks of the Kft. was the operation of the company-owned pharmacies. At the end of 2015, according to 

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

ernment intentions. By the end of 2016, a fair, transparent sales process was completed successfully, complying fully with the 

legal requirements. The pharmacies marketed are almost entirely part of the Alma franchise cooperation, now as independent 

members as far as ownership is concerned. An increasingly important task of the company in the future will be the operation of 

the Alma and Gyöngy programs.

PATIKA PLATFORM KFT.         
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 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 vulner-

able situation that characterizes the pharmacy software market these days – a situation that is completely devoid of competition.

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 connected 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.



JOINT ACTIONÖSSZEFOGÁS
ISMERT TÉNY, HOGY MAGYARORSZÁGON JELENTŐS KIHÍVÁSOKKAL KÜZDÜNK AZ 

ADHERENCIA TERÜLETÉN. BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ, HOGY ÁTFOGÓ PROGRAMJAINK, 

AMELYEK MÖGÖTT PÁRATLAN SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLL, NEMZETKÖZI FÓ-

RUMOKON IS PÉLDAÉRTÉKET KÉPVISELNEK. TESZÜNK AZÉRT, HOGY HAZÁNK EGÉSZ-

SÉGÜGYI MŰVELTSÉGE FEJLŐDJÖN, A GYÓGYSZERSZEDÉSI SZOKÁSAINK VÁLTOZ-

ZANAK. KÖZÖS A CÉLUNK, HOGY A TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁT NÖVELNI TUDJUK. 

IT IS A WELL-KNOWN FACT THAT WE FACE SIGNIFICANT CHALLENGES IN HUNGA-

RY CONCERNING ADHERENCE. WE ARE PROUD THAT OUR COMPREHENSIVE PRO-

GRAMS, BACKED BY UNPARALLELED PROFESSIONAL COLLABORATION, ARE EXEM-

PLARY IN INTERNATIONAL FORUMS. WE WORK TOWARDS THE IMPROVEMENT OF 

OUR COUNTRY’S HEALTH EDUCATION AND THE CHANGE IN THE HABITS OF MEDICA-

TION. OUR COMMON GOAL IS TO INCREASE THERAPEUTIC EFFECTIVENESS.
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KOLLÉGÁINK OUR COLLEAGUES

A Hungaropharma a magyar piacon komoly és egy-

ben nagyon ritka értékeket kínál jelenlegi, illetve leendő 

munkatársainak. A cég hatékony és magas színvonalú 

működéséhez fontos a teljesítményorientált és innová-

ció-központú gondolkodás. Ugyanakkor a munkatár-

sak bevonása és megfelelő motiválása nélkül számunk-

ra elképzelhetetlen a sikeres működés. 

ADATOK 2018-BAN

A foglalkoztatottak átlagos  
állományi létszáma 

639 fő

NEMEK MEGOSZLÁSA

nő 340 fő

férfi 299 fő

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE

fizikai munkatárs 338 fő

szellemi munkatárs 301 fő

FOGLALKOZTATÁS MUNKAIDŐ SZERINT

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

559 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

80 fő

A 2018-as év nagy változást hozott a vállalat életé-

ben, hiszen alapjaiban újult meg a HR-struktúránk. En-

nek első lépcsőjeként sokat tettünk a digitális munka-

kultúra továbbfejlesztéséért. Fokozottabban figyelünk 

a minőségi munkaerő felvételére, illetve a munkáltatói 

márkaépítésre. Rohamtempóban változik a világ, így 

gyorsan változnak a munkavállalói igények is. Moder-

nebbek lettek a HR-hirdetéseink, már szegmensspe-

cifikus szövegezést alkalmazunk. A toborzási csator-

náinkat a „social media” irányába bővítettük. Az, hogy 

megosztjuk a belső közösségi életünket, a karrierolda-

lunkat is keresettebbé tette.

Leendő munkatársaink kiválasztása során a szakis-

meretek megléte természetesen fontos követelmény, 

akárcsak az, hogy a jelentkező rendelkezzen a munka-

kör által megkövetelt készségekkel és képességekkel. 

Ehhez a legkülönfélébb teszteket és interjútechnikákat 

alkalmazzuk, illetve betanulási programmal támogatjuk 

az új munkatárs lehető leggyorsabb beilleszkedését.

Hungaropharma offers its current and future em-

ployees high and rare values   in the Hungarian market. 

Performance-oriented and innovation-centered think-

ing 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 2018

Average number  
of permanent staff

639 people

GENDER DISTRIBUTION

Women 340 people

Men 299 people

PROFESSIONAL STATUS

Physical workers 338 people

Intellectual workers 301 people

EMPLOYMENT BY WORKING TIME

Full-time employees 559 people

Part-time employees 80 people

The year 2018 brought a major change in the life 

of the company, as our HR structure was fundamen-

tally renewed. As a first step, a lot has been done to 

improve digital work culture. More attention is paid to 

Továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk an-

nak, hogy minden szempontból vonzó és biztonságos 

körülményeket biztosítsunk munkatársaink számára. 

A megfelelő munkakörnyezethez pedig a megfelelő tel-

jesítménymenedzsment is hozzátartozik. Ennek részét 

képezi a teljesítmény rendszeres értékelése, új egyéni 

célok kitűzése, amelyek egyrészt javítják a beosztott 

és vezető közötti kommunikációt, másfelől motiváci-

ós szerepet is betöltenek. Ezenfelül különböző prog-

ramokkal igyekszünk növelni a munkatársak közötti 

együttműködés hatékonyságát, valamint szakmai kép-

zési programok elvégzésére is lehetőséget biztosítunk.

A közösségépítő programok is egyre lényegesebb 

szerepet kapnak a vállalat életében. A központi, Ki-

rály utcai irodaházunkban rendezett decemberi jó-

tékonysági sütivásárunknak – amelyre saját készítésű 

finomságokkal lehetett nevezni – nagy sikere volt. Igen, 

fontos időt szakítani arra, hogy megálljunk, ünnepel-

jünk – és beszélgessünk. Jól tudjuk, a jó csapatnál nincs 

nagyobb megtartó erő. A hűséget, a megbízhatóságot 

pedig szó szerint díjazzuk, így megújult keretek között 

a múlt év végi karácsonyi partijainkon, központi és he-

lyi szinten is átadtuk a lojalitásért járó elismerésünket.

Javadalmazási rendszerünk több elemből áll. A fix 

alapbér mellett változó, teljesítményhez kötött résszel 

is rendelkezik, és minden munkatársunk részesülhet év 

végi jutalomban is, ha ezt a közösen elért vállalati ered-

mények lehetővé teszik.

the recruitment of quality workforce and employment 

branding. The world is changing at a fast pace, and so 

are employee demands. Our HR ads have become more 

modern, we are using segment-specific wording. Our 

recruitment channels have been expanded towards so-

cial media platforms. Sharing our internal community 

life has made our career page more demanding.

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 program helps to 

support the quicker integration of the new employee.

We attach great importance to providing attractive 

and safe conditions for our employees in all aspects. 

Proper working environment includes proper perfor-

mance management as well. Regular performance 

evaluation and setting new individual goals both be-

long to it, which, on the one hand, improve communi-

cation between the employee and the manager, on the 

other hand have a certain motivational role. In addition, 

various programs are aimed at increasing the efficien-

cy of co-worker co-operation and there are opportu-

nities to be enrolled in professional training programs 

as well.

Community building programs also play an increas-

ingly important role in the life of the company. There 

was a charity bake sale in our central office building 

in Király Street in December, where people could par-

ticipate with homebaked goods. It turned out to be a 

major success. It is indeed important to take the time 

and stop, celebrate, and talk to each other. We know 

there is no greater retention than being in a good team. 

Loyalty and reliability are values to be rewarded, this 

is why we awarded our loyalty recognition prizes both 

centrally and locally at our Christmas parties at the end 

of last year, all these in a renewed framework.

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. Besides, 

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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PROFESSIONALISM
AS A MAJOR WHOLESALER WITH SEVENTY YEARS OF EXPERIENCE BEHIND US, TODAY WE ARE STILL GUIDED BY 

THE SAME PROFESSIONALISM AS IN THE BEGINNING. WE ARE DEVOTED TO HELP MAINTAIN AND IMPROVE PUB-

LIC HEALTH WITH OUR EXPERTISE. WE SUPPORT THE OPERATION OF THE SYSTEM BY PROVIDING A FLOW OF 

INFORMATION BETWEEN MANUFACTURERS, PHARMACIES AND HOSPITALS. AS A RESULT OF OUR HIGH-QUALI-

TY SERVICES, DELIVERIES TO BUDAPEST AND TO MAJOR CITIES ARE DONE THREE TIMES A DAY, TO OTHER CITIES 

NATIONWIDE TWICE A DAY ON AVERAGE. DELIVERIES TO THE FURTHEST, SMALLEST BORDER TOWNS ARE DONE 

WITHIN 24 HOURS.

40  ÉRTÉKEINK OUR VALUES  41

SZAKMAISÁG
MEGHATÁROZÓ NAGYKERESKEDŐKÉNT, HETVENÉVNYI TAPASZTALATTAL A HÁTUNK MÖGÖTT, MA IS 

UGYANAZ A SZAKMAISÁG VEZÉREL MINKET, MINT KEZDETBEN: HOGY HOZZÁÉRTÉSÜNKKEL SEGÍTSÜK 

A NÉPEGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT, ILLETVE JAVÍTÁSÁT. AZÁLTAL, HOGY A GYÁRTÓK ÉS A GYÓGYSZERTÁRAK, 

ILLETVE A KÓRHÁZAK KÖZÖTT BIZTOSÍTJUK AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁST, TÁMOGATJUK A RENDSZER MŰ-

KÖDÉSÉT. MAGAS SZÍNVONALÚ SZOLGÁLTATÁSAINK EREDMÉNYE, HOGY BUDAPESTEN ÉS A NAGYVÁ-

ROSOKBA NAPONTA HÁROMSZOR, ORSZÁGOSAN ÁTLAGOSAN KÉTSZER SZÁLLÍTUNK, DE A LEGKISEBB, 

LEGTÁVOLABBI, HATÁR MENTI TELEPÜLÉSRE IS 24 ÓRÁN BELÜL ELJUTTATJUK A GYÓGYSZEREKET. 
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FEJLESZTÉSEINK OUR DEVELOPMENTS

Fejlesztéseink működésünk hatékonyságának javí-

tását, illetve szolgáltatói profilunk bővítését szolgálják, 

munkánk alapköve pedig a raktározás kérdése. Ezen 

szempontok szellemében Magyarországon mi vezet-

tük be elsőként a SAP vállalatirányítási szoftver EWM 

raktárvezetési modulját, amely egyrészt magasabb 

biztonsági szintet eredményez, másrészt lehetővé te-

szi, hogy a jövőben is megfelelhessünk az uniós irány-

elvekben meghatározott, folyamatosan szigorodó mi-

nőségbiztosítási elvárásoknak.

Az új SAP-modell bevezetésének folyamata 2018-

ban csúcsosodott ki, hiszen három vidéki logisztikai 

bázisunk – Miskolc, Debrecen és Veszprém – után ke-

rült sor a budapesti, Tündérfürt utcai központunkra. 

Decemberre ott is zökkenőmentesen működött a rend-

szer, pedig összességében hatalmas feladatot hajtot-

tunk végre: azzal, hogy az anyagmozgatási és -tárolási 

egységünk változott, módosítottuk a raktározási logi-

kánkat. Annak érdekében, hogy a megfelelő sarzsot, 

illetve a lejárati és gyártási számot minden pillanatban 

biztosítani tudjuk, be kellett vezetnünk és a kollégáink-

kal meg kellett ismertetnünk a „handling unit” fogalmát 

– ez lett az egységcsomag új mértékegysége.

A digitális munkakultúra továbbfejlesztésének 

alapja, hogy fejlett, könnyen kezelhető, információdús 

rendszerek álljanak rendelkezésre. Ezt a célt szolgál-

ta az EWM bevezetése is, hiszen a kereskedelem, a 

beszerzés és a logisztika már integrált rendszerben 

dolgozik, így az információcsere felgyorsult a három 

kulcsterület között. 

A „dashboardok” (leginkább műszerfalnak, infor-

mációs képernyőnek fordítható) alkalmazása is újdon-

ságnak számít: a logisztikai központokban már több 

transzparensen, nagy monitorokon kivetítve folyama-

tosan informáljuk a kollégákat arról, milyen munkafo-

lyamatok várnak rájuk. Eddig külön program futtatta 

a lekérdezéseket, az eredményeket összesíteni kellett. 

Most, az aktuális helyzetnek megfelelően a dashboar-

dok három ezredmásodpercen belül változnak.

Az üzleti vállalkozások informatikai beágyazottsága 

az utóbbi öt évben drámaian megváltozott, nem vélet-

len, hogy a Hungaropharma az elmúlt esztendőkben 

ezen a területen lépett a legtöbbet előre. A szolgálta-

tásainkban, az árbevétel-termelő tevékenységeinkben 

ugyanis egyre nagyobb szerepet kap az, hogy nem-

Our developments serve to improve the efficiency 

of our operations and to expand our service profile. 

The cornerstone of our operations is the issue of ware-

housing. With these aspects in mind, we were the first 

in Hungary to introduce the warehouse management 

module EWM (Extended Warehouse Management) of 

SAP enterprise management software, which, on the 

one hand, results in a higher level of security and, on 

the other hand, enables us to continue to meet the in-

creasingly stringent quality assurance requirements 

set out in the EU directives.

The process of introducing the new SAP model cul-

minated in 2018. After three of our rural logistic bas-

es (in Miskolc, Debrecen and Veszprém) adopted the 

model, it was introduced in our Tündérfürt Street Bu-

dapest centre, too. The system was running smoothly 

there by December, despite the fact that it had been 

an enormous task to perform. By changing our mate-

csak árut mozgatunk (a beszállítóink és köztünk, illet-

ve a patikák és köztünk), hanem információt is. Szinte 

végtelen mennyiségű adat áll a rendelkezésünkre azzal, 

hogy minden egyes doboz történetét végigkísérjük – 

mindez évente százmilliónyi egységet jelent! Ezen té-

nyek összegyűjtése, rendezése, feldolgozható formába 

szerkesztése nagyon komoly feladat. Ráadásul ezekből 

az adatokból a vállalatirányítás szempontjából is fontos 

információkat nyerhetünk ki, erre szolgál a BI rendsze-

rünk (Business Intelligence – üzleti intelligencia: az üz-

leti döntéseket támogató informatikai rendszer), amely 

már a „back office” tevékenységünk nagy részét át is 

vette.

A fejlesztéseink révén természetesen a partnereink-

hez fűződő munkakapcsolatunkat is a lehető leggör-

dülékenyebbé szeretnénk tenni. Megújult honlapunkon 

keresztül egyedülálló lehetőséget kínálunk, hiszen a 

folyamatok sok-sok lépését automatizálni tudtuk, mi-

közben informatív, személyre szabott szolgáltatásokkal 

várjuk partnereinket.

rial handling and storage unit, we have changed our 

storage logic. In order to ensure that the right batch, 

expiry date and production number were secured at 

all times, we had to introduce and familiarise our col-

leagues with the concept of handling unit. This has be-

come the new unit of the unit packet.

The improvement of digital work culture is based 

on the availability of advanced, easy-to-use, and in-

formation rich systems. The introduction of EWM was 

to serve this purpose. Trade, procurement and logis-

tics work in an integrated system, so the exchange of 

information has accelerated between these three key 

areas.

It is also a novelty that we use dashboards. In our 

logistics centres, we are continuously informing col-

leagues about what work processes are waiting for 

them, displayed on large monitors. There has been a 

separate programme so far to run the queries, and the 

results had to be aggregated. Currently it takes less 

than three milliseconds for the dashboards to display 

new information.

In the last five years, the IT embeddedness of busi-

nesses has changed dramatically. It is no coinciden-

ce that in recent years, Hungaropharma has made 

the most progress in this area. In our services and 

our revenue-generating activities, it is becoming inc-

reasingly important that we not only move products 

(between our suppliers and us, also between pharma-

cies and us), but information. Almost infinite amount 

of data is available to us while we are following each 

box’s history, and this means hundred million units a 

year. Collecting, arranging and editing these facts into 

a processable form are a great challenge. In addition, 

we can gain important information from these data for 

corporate governance purposes. This is what our BI 

(Business Intelligence) system is for, which has already 

taken over most of our back office activities.

Certainly, by means of our developments we want 

to make our working relationship with our partners 

as smooth as possible. We offer a unique opportu-

nity through our renewed website. Many parts of the 

processes have been automated, and our partners are 

welcomed with informative, personalised services.
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DEVELOPMENTFEJLŐDÉS
AZ ELMÚLT ÉVEK AZ INFORMATIKAI FEJLŐDÉSÜNKRŐL/FEJLESZTÉSEINKRŐL 

SZÓLTAK. MEGTEREMTETTÜK A DIGITÁLIS MUNKAKULTÚRA ALAPJAIT, HOGY 

FEJLETT, DE KÖNNYEN KEZELHETŐ, INFORMÁCIÓGAZDAG RENDSZEREK ÁLL-

JANAK A RENDELKEZÉSÜNKRE. EZÁLTAL IGAZI VERSENYELŐNYRE TETTÜNK 

SZERT A PIACON, AMELYNEK EREDMÉNYE MINDEN FRONTON ÉRZŐDIK: NEM-

CSAK A MI HATÉKONYSÁGUNK FEJLŐDÖTT, DE ÁLTALUNK PARTNEREINKÉ IS.

IN THE PAST FEW YEARS WE HAVE BEEN FOCUSING ON OUR IT PROGRESS AND DE-

VELOPMENT. WE HAVE CREATED THE FOUNDATIONS OF DIGITAL WORK CULTURE TO 

PROVIDE ADVANCED, YET EASY-TO-USE, INFORMATION RICH SYSTEMS. IN THIS WAY, 

WE HAVE GAINED CONSIDERABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MARKET, THE 

RESULT OF WHICH IS FELT ON ALL FRONTS. OUR EFFICIENCY HAS IMPROVED AND, 

THROUGH US, THE EFFICIENCY OF OUR PARTNERS HAS BECOME BIGGER, TOO.
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2018
É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R T

HUNGAROPHARMA-LOGISZTIKA HUNGAROPHARMA LOGISTICS

A Hungaropharma kivételes helyzetben van, hiszen 

a hazai piac egyetlen olyan résztvevője, amely a gyógy-

szer-kereskedelem összes szereplőjét kiszolgálja. Éven-

te közel 140 millió doboznyi gyógyszert értékesítünk, 

és ehhez a páratlan teljesítményhez Magyarország 

legnagyobb, illetve legkorszerűbb gyógyszer-nagyke-

reskedelmi raktárbázisa biztosítja a logisztikai hátteret.

Az országos lefedettséget öt logisztikai központ és 

hat úgynevezett átrakóhely teszi lehetővé. Évről évre 

teszünk azért, hogy növeljük tárolási kapacitásunkat. 

2016 és 2017 folyamán a budapesti és a debreceni lo-

gisztikai központunkban hajtottunk végre komoly bőví-

téseket, amelynek eredményeként jelentősen gyarapo-

dott a Hungaropharma áruérkeztető és -kiszállító, azaz 

átbocsátókapacitása. 2018-ban pedig tovább folytat-

tuk a logisztikai beruházásokat, elsősorban abban a 

két régióban, amelynek forgalma a Teva kilépése miatt 

fokozottan megnőtt. Veszprémben először egy háttér-

raktár-bővítésre, majd egy kamiondokkoló építésére 

került sor – ez utóbbi már lehetővé tette a GDP-nek 

megfelelő árufogadást. A munkálatok július és novem-

ber között zajlottak, a beruházás révén 495  négyzet-

méter pluszteret nyertünk. Debrecenben még tovább 

növeltük a kapacitásunkat: a meglévő raktárépülettel 

párhuzamosan egy új magasraktárat is felépítettünk. 

Itt a munkálatok szeptemberben kezdődtek, majd de-

cemberben értek véget, és 635 négyzetméterrel több 

hasznosított területtel zárultak.

Mindezek standard beruházások voltak: a raktár-

csarnokok kivitelezéséhez használt szendvicspanelek-

kel építkeztünk, az új, 2018-as energetikai szabvány 

alkalmazásával. Természetesen kiemelten figyeltünk a 

tűzvédelmi és a biztonságtechnikai szempontokra is. 

Mivel a gyógyszereket nehézalapos állványokon tárol-

juk, a hőmérsékleti határokat is biztosítanunk kellett. 

Az építkezések ráadásul már a tervezési szakasznál 

mintául szolgáltak számunkra a következő nagy logisz-

tikai beruházásunkhoz. 

2018-ra datálódik ugyanis a II. fázisa a Budapesti 

Logisztikai Központunk építkezésének, amelynek át-

adására 2020 első felében kerül sor. A BLK2 nemcsak 

a Hungaropharma háttérraktára, de a Bellis új raktára 

is lesz. 

Ezek a beruházások természetesen rengeteg több-

letmunkával, szervezéssel jártak, hiszen az átalakítá-

sokkal egy időben a központokban operatívan folyt 

a munka. Az építkezések nem okoztak fennakadást 

– miközben elláttuk partnereinket, a fejlesztéseink ha-

táridőre elkészültek. Látva a magyar építőipar leter-

heltségét, ez nagy eredmény, pedig Veszprémben a 

munkafolyamat érintette a víz- és gázszolgáltatást, 

illetve a csatornázást is. Az építkezéshez a helyi ér-

dekeltségeket feltérképeztük, munkalehetőséget 

biztosítottunk a környék vállalkozói számára. Fontos 

hangsúlyozni: a Hungaropharma a törvényben előírt 

kötelezettségeken túl is jószomszédi viszonyra törek-

szik a logisztikai központjainak szomszédjaival, szem 

előtt tartjuk a lakóközösségek igényeit. A munkák ak-

kor kezdődtek el, amikor a megfelelő engedélyeket 

megkaptuk, a felmerülő vitás kérdéseket pedig a kö-

zös képviselőkkel való egyeztetések után közös meg-

állapodásokkal zártuk. 

Hungaropharma is in a unique position by being 

the sole supplier to all players involved in the trad-

ing of medicinal products in the Hungarian market. 

The company sells a matchless 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.

Hungaropharma Zrt’s services operate with na-

tional coverage from 5 logistics centers and 6 transfer 

locations. Year after year we are increasing our stor-

age capacity. During 2016 and 2017, we carried out 

major upgrades at our logistics centres in Budapest 

and Debrecen, as a result of which Hungaropharma 

has multiplied the throughput of goods receipt and 

distribution. In 2018, we continued to invest in logis-

tics, mainly in those two regions where turnover had 

increased due to Teva’s exit. In Veszprém, a back-up 

warehouse was extended and then a truck dock was 

built, the latter allowing goods to be received in ac-

cordance with GDP. Construction works took place 

between July and November, and through the in-

vestment we have gained 495 square metres of extra 

space. In Debrecen we further increased our capacity 

and built a new high-bay warehouse next to the ex-

isting warehouse building. The works started here in 

September, and ended in December with 635 square 

metres of extra utilized area.

All of these were standard investments. For the con-

struction of warehouses, pre-owned sandwich panels 

were used by applying the 2018 energy standard. 

Necessarily, we also paid special attention to the 

aspects of fire protection and safety. Because drugs 

are stored on heavy-duty racks, we also had to en-

sure a temperature range. In addition, even at a design 

stage, these construction projects have served as a 

model for our next major logistics investment.

The second phase of the construction of our Buda-

pest Logistics Centre dates back to 2018, which will be 

delivered in the first half of 2020. BLK2 will not only 

be a Hungaropharma back-up warehouse, but also a 

new Bellis warehouse.

Certainly, these investments involved a great deal 

of extra effort and organization, as there was ongo-

ing operational work parallel to the reconstruction 

works in the centres. Construction, however, did not 

cause any disruption. While our partners were pro-

vided with goods, our developments were completed 

on time. Seeing the heavy workload of the Hungarian 

construction industry, this is a great achievement, es-

pecially because in Veszprém the water and gas sup-

ply and sewerage were affected by the construction 

processes. Local interests were mapped and job op-

portunities were provided to the entrepreneurs in the 

construction area. It is important to emphasize that 

besides Hungaropharma wanting to satisfy statutory 

obligations, it also strives for good relations with the 

neighbours of its logistics centres, always keeping the 

needs of residential communities in mind. Construc-

tion works began when were in possession of the right 

licenses and any controversies had been closed with 

joint agreement with common representatives.
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COMMUNITY BUILDINGKÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
HOSSZÚ ÉVEK ÓTA TESZÜNK AZÉRT, HOGY A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDATOT NÖVELJÜK. SZEREP-

VÁLLALÁSAINK, ÁTFOGÓ PROGRAMJAINK IS MIND ARRA IRÁNYULNAK, HOGY MEGMUTASSUK, MENNYI-

RE FONTOSNAK TARTJUK A CSR-TEVÉKENYSÉGET. SŐT, FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSUNK RÉSZE, HOGY 

SAJÁT MŰKÖDÉSÜNKKEL PÉLDÁT IS MUTASSUNK. EZ NEMCSAK A KÖRNYEZETVÉDELEM FONTOSSÁGÁT 

TAKARJA, HANEM AZT A SZEMLÉLETET IS, HOGY SIKEREINK RÉVÉN SEGÍTHESSÜNK AZ ARRA RÁSZORU-

LÓKON. HISZÜNK ABBAN, HOGY EGYÜTT, KÖZÖSEN EGY SZEBB ÉS JOBB VILÁGOT TEREMTHETÜNK.

FOR MANY YEARS, WE HAVE BEEN WORKING ON INCREASING OUR SENSE OF SOCIAL RESPONSIBILITY. OUR 

ENGAGEMENTS AND COMPREHENSIVE PROGRAMS ALL AIM TO SHOW HOW MUCH WE CONSIDER CSR ACTIV-

ITIES IMPORTANT. IN FACT, IT IS PART OF OUR RESPONSIBLE CORPORATE GOVERNANCE TO SET AN EXAMPLE 

WITH OUR OWN OPERATIONS. THIS INCLUDES THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ON THE 

ONE HAND, AS WELL AS THE APPROACH WE HAVE ADOPTED THAT WE CAN HELP THOSE IN NEED THROUGH OUR 

SUCCESS. WE BELIEVE THAT TOGETHER WE CAN CREATE A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD.
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É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R T

A HUNGAROPHARMA 
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA

HUNGAROPHARMA’S  
SOCIETAL ENGAGEMENT

The most important role of a pharmaceutical whole-

saler is, of course, to ensure efficient logistics, i.e. pro-

curement, warehousing and quality assurance, exe-

cution of orders, joint fulfillment. In addition, we pay 

special attention to the fight against counterfeiting 

medicine and to develop our pharmacy management 

services. Another mission we have taken up is to pro-

vide pharmacists with advantages and trainings. Our 

societal engagement in the sector is unparalleled, and 

with a wide range of CSR programs we mark out from 

the circle of Hungarian pharmaceutical wholesalers.

Our primary aim was to focus on health culture 

development. Our 5XM Gyógyszereim  (5XM Medica-

ments) adherence pilot program, launched in the au-

tumn of 2018, was dedicated to this cause, in which, 

to our initiative, the Semmelweis University teamed 

up with the Hungarian Society for Pharmaceutical 

Sciences and the Hungarian Chamber of Pharmacists. 

Together we have developed a program aimed at im-

proving the cooperation of patients in medication. Our 

21 Nő az Egészségügyért (21 Women for Healthcare) 

Foundation is focused on raising health awareness, and 

is working for a Hungary where everyone deserves the 

same chances for a long and happy life.

Part of our education for cooperation is our Együtt 

a helyi közösségekért (Together for Local Communi-

ties) tender, which supports local activities and pro-

jects implemented with the help of Hungarian pharma-

cists. The philosophy of solidarity is also symbolized 

by the grandEXPO pharmaceutical forum, a gap filler, 

which was held for the third time in May 2018, and was 

received with great interest.

We do a lot to boost our professional public life, in-

cluding the training of young professionals. In this spir-

it, we created the Török József Kör (Török József Club), 

and we offer members a variety of programs. We are 

committed to train and support responsible, dedicated 

pharmacists and young talented professionals through 

cultural events and professional visits. Just two exam-

ples from last year’s program series: Father Pál Feri led 

a full day course where he talked about how to improve 

patient co-operation, and we visited the factory of one 

of the most advanced medical aid manufacturers in 

the area, the SCA Hygiene Products Slovakia Kft. in 

Gömörhorka.

Our most precious treasure is the generation of the 

future, which is why we are joining the Vándorbölcső 

(Wandering Crib) Initiative, sharing their aim to direct 

more attention to expectant families by donating and 

passing around wooden cribs. Hungaropharma has 

helped many young families access cribs. 

We also support those who need help and security 

to get the courage and take the next step. Last year, 

with the support of Hungaropharma, Heim Pál Chil-

dren’s Hospital acquired an ECMO device. It is always 

an unparalleled pleasure to learn that the machine has 

helped to save another child’s life. It is no coincidence 

that we encouraged our partners to donate on our 

Christmas charity ball. The overall 18 million HUF do-

nated for the benefit of the Hungarian Interchurch Aid 

is an unequivocal proof of the level of trust we maintain 

with our partners.

Last but not least, it is part of our social responsibil-

ity to provide an inspiring example for others through 

our operations. As part of this, we pay special attention 

to environmental awareness, and do a lot to raise this 

awareness as widely as possible.

A gyógyszer-nagykereskedő szerepei közül a leg-

fontosabb természetesen a hatékony logisztika biz-

tosítása, tehát a beszerzés, a raktározás és a minő-

ségbiztosítás, a megrendelések kielégítése, együttes 

teljesítése. Ezenkívül kiemelt figyelmet fordítunk arra, 

hogy küzdjünk a gyógyszerhamisítás ellen, valamint 

fejlesszük a gyógyszertármenedzsment szolgáltatása-

inkat, de küldetésünkké vált az is, hogy a gyógysze-

részeket helyzetbe hozzuk, képezzük. Társadalmi sze-

repvállalásunk a szektorban páratlan, a magyarországi 

gyógyszer-nagykereskedők közül kitűnünk szerteága-

zó CSR-programjaink sorával.

Mindenekelőtt az egészségkultúra fejlesztését 

tűztük ki célul, erről szólt a 2018 őszén indított 5XM 

Gyógyszereim elnevezésű adherencia pilotprogramunk 

is, amelyben – a kezdeményezésünkre – összefogott a 

Semmelweis Egyetem, a Magyar Gyógyszerésztudomá-

nyi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara. Ve-

lük közösen alakítottuk ki a betegek gyógyszerszedési 

együttműködését javító programunkat. Az egészség-

tudatosságra nevelésért teszünk A 21 Nő az Egészség-

ügyért alapítványunk révén is, amely egy olyan Magyar-

országért dolgozik, ahol mindenki ugyanakkora esélyt 

érdemel az egészséges, hosszú és boldog életre.

Az együttműködésre sarkalló edukációnk része 

az Együtt a helyi közösségekért pályázatunk, amely-

nek révén magyar gyógyszerészek közreműködésével 

megvalósuló lokális tevékenységeket, projekteket tá-

mogatunk. Az összetartás eszmeiségét szimbolizálja 

a gyógyszeripar hiánypótló fóruma, a grand EXPO is, 

amelyet 2018 májusában már harmadszorra rendez-

tünk meg, jelentős érdeklődés mellett. 

Sokat teszünk szakmai közéletünk felpezsdítéséért, 

azon belül is a fiatal szakemberek fejlesztéséért. Ennek 

szellemében hoztuk létre a Török József Kört, amely-

nek tagjai számára változatos programokat kínálunk. A 

felelős tevékenységet folytató elkötelezett gyógysze-

részeket, valamint a fiatal, tehetséges szakembereket 

kulturális rendezvények, illetve szakmai látogatások 

révén képezzük és támogatjuk. Csak két példa a tavalyi 

évet érintő programsorozatból: Pál Feri atya egy egész 

napos kurzus keretében mesélt arról, hogyan lehet ja-

vítani a beteg-együttműködést, és meglátogattuk a 

környék egyik legmodernebb gyógyászatisegédesz-

köz-gyártóját, a gömörhorkai SCA Hygiene Products 

Slovakia Kft. üzemét.

Legféltettebb kincsünk a jövő generációja, ezért 

is csatlakozunk a Vándorbölcső kezdeményezéshez, 

amely fabölcsők adományozásával, illetve vándorolta-

tásával tesz azért, hogy nagyobb figyelmet kapjanak a 

kisbabát váró családok. A Hungaropharma révén szá-

mos bölcső került a fiatal szülőkhöz.

A támogatásaink révén teszünk azokért is, akiknek 

segítségre, biztonságra van szüksége ahhoz, hogy bá-

torságot gyűjtsenek, és megtegyék a következő lépést. 

Tavaly a Hungaropharma támogatásával egy ECMO -

készülékkel gazdagodott a Heim Pál Gyermekkórház. 

Páratlan öröm, amikor arról értesülünk, hogy a gép se-

gítségével egy újabb kisgyermek életét sikerült meg-

menteni. Nem véletlen, hogy karácsonyi jótékonysági 

bálunkon adományozásra buzdítottuk partnereinket is. 

Az, hogy 18 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Se-

gélyszervezet javára, páratlan bizonyíték arra, hogy mi-

lyen szintű bizalmi kapcsolatot ápolunk partnereinkkel.

Végül, de nem utolsósorban, társadalmi felelősség-

tudatunk része, hogy a működésünkön keresztül má-

sok számára is inspiráló példát nyújtsunk. Ezen belül 

a környezettudatosságnak nemcsak kiemelt figyelmet 

szentelünk, de sokat teszünk azért, hogy azt minél szé-

lesebb körben terjesszük is.
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A N N U A L  R E P O R T

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG  
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2017 2018 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 7 724 478 9 178 654 1 454 176 118,8%

Forgóeszközök 55 047 558 63 887 707 8 840 149 116,1%

Értékesítésre tartott eszközök 1 313 835 1 205 454 –108 381 91,8%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 64 085 871 74 271 815 10 185 944 115,9%

Saját tőke 23 771 184 24 694 704 923 520 103,9%

Kötelezettségek 40 314 687 49 577 111 9 262 424 123,0%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 64 085 871 74 271 815 10 185 944 115,9%

CONSOLIDATED ACCOUNTS   
figures in thousand HUF

TERM 2017 2018 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 7 724 478 9 178 654 1 454 176 118,8%

Current assets 55 047 558 63 887 707 8 840 149 116,1%

Assets held for sale 1 313 835 1 205 454 –108 381 91,8%

TOTAL ASSETS 64 085 871 74 271 815 10 185 944 115,9%

Equity 23 771 184 24 694 704 923 520 103,9%

Liabilities 40 314 687 49 577 111 9 262 424 123,0%

TOTAL LIABILITIES 64 085 871 74 271 815 10 185 944 115,9%

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS  
adatok: E  Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2017 2018 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 288 412 342 344 446 169 56 033 827 119,4%

Értékesítés önköltsége 275 491 107 330 828 333 55 337 226 120,1%

Bruttó fedezet 12 921 235 13 617 836 696 601 105,4%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 500 194 5 606 327 106 133 101,9%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

–22 679 –7 498 15 181 33,1%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 477 572 5 598 917 121 345 102,2%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 730 769 4 441 514 –289 255 93,9%

CONSOLIDATED OUTTURN ACCOUNT  
figures in thousand HUF

TERM 2017 2018 DIFFERENCE INDEX

Net sales 288 412 342 344 446 169 56 033 827 119,4%

Cost of sales 275 491 107 330 828 333 55 337 226 120,1%

Gross margin 12 921 235 13 617 836 696 601 105,4%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

5 500 194 5 606 327 106 133 101,9%

FINANCIAL OPERATIONS 
RESULTS

–22 679 –7 498 15 181 33,1%

PROFIT BEFORE TAX 5 477 572 5 598 917 121 345 102,2%

PROFIT AFTER TAX 4 730 769 4 441 514 –289 255 93,9%

A HUNGAROPHARMA CSOPORT  
GAZDASÁGI MUTATÓI

ECONOMIC INDICATORS  
OF THE HUNGAROPHARMA GROUP

A HPH csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált jelentése: Consolidated report of the HPH Group in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS):
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2018
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 
2017. ÉV 2018. ÉV

Saját tőke aránya 39,16% 34,99%

Sajáttőke-növekedés aránya 403,65% 420,67%

Sajáttőke-arányos nyereség 23,63% 17,94%

Tőkefeszültség 155,37% 185,81%

Eszközarányos árbevétel 4,38 4,48

 

ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS 
YEAR 2017 YEAR 2018

Equity ratio 39,16% 34,99%

Equity growth ratio 403,65% 420,67%

Return on equity 23,63% 17,94%

Debt to equity ratio 155,37% 185,81%

Turnover of assets 4,38 4,48

 

A Hungaropharma Zrt. gazdálkodását bemutató főbb adatok a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) 

szerint az alábbiak:

MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2017 2018 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 10 939 183 12 111 324 1 172 141 110,7%

Forgóeszközök 51 103 903 60 234 023 9 130 120 117,9%

Értékesítésre tartott eszközök – 18 944 18 944 –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 62 043 086 72 364 291 10 321 205 116,6%

Saját tőke 24 295 157 25 319 333 1 024 176 104,2%

Kötelezettségek 37 747 929 47 044 958 9 297 029 124,6%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 62 043 086 72 364 291 10 321 205 116,6%

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2017 2018 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 271 481 410 324 547 280 53 065 870 119,5%

Értékesítés önköltsége 261 329 673 314 689 023 53 359 350 120,4%

Bruttó fedezet 10 151 737 9 858 257 –293 480 97,1%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

6 452 414 5 513 692 –938 722 85,5%

PÉNZÜGYI EREDMÉNY  11 389 51 275 39 886 450,2%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6 463 803 5 564 967 –898 836 86,1%

ADÓZOTT EREDMÉNY  5 741 571 4 542 170 –1 199 401 79,1%

The key figures on the financial management of Hungaropharma Zrt. according to International Financial Reporting 

Standards (IFRS) are as follows:

BALANCE SHEET  
figures in thousand HUF

TERM 2017 2018 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 10 939 183 12 111 324 1 172 141 110,7%

Current assets  51 103 903 60 234 023 9 130 120 117,9%

Assets held for sale – 18 944 18 944 –

TOTAL ASSETS 62 043 086 72 364 291 10 321 205 116,6%

Equity 24 295 157 25 319 333 1 024 176 104,2%

Liabilities 37 747 929 47 044 958 9 297 029 124,6%

TOTAL LIABILITIES 62 043 086 72 364 291 10 321 205 116,6%

OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2017 2018 DIFFERENCE INDEX

Net sales 271 481 410 324 547 280 53 065 870 119,5%

Cost of sales 261 329 673 314 689 023 53 359 350 120,4%

Gross margin 10 151 737 9 858 257 –293 480 97,1%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

6 452 414 5 513 692 –938 722 85,5%

FINANCIAL  RESULTS  11 389 51 275 39 886 450,2%

PROFIT BEFORE TAX 6 463 803 5 564 967 –898 836 86,1%

PROFIT AFTER TAX  5 741 571 4 542 170 –1 199 401 79,1%

54 55




