
2021

É V E S 
J E L E N T É S 

A N N U A L  R E P O R T



2021
É V E S  J E L E N T É S É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R TA N N U A L  R E P O R T

TARTALOM CONTENT

04 PIACI KÖRKÉP

10 2021 LEGFONTOSABB DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

12 MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓRENDSZERE

18 SZOLGÁLTATÁSPORTFÓLIÓNK

24 A HUNGAROPHARMA
 FELSŐVEZETŐINEK BESZÁMOLÓJA

34 HUNGAROPHARMA VÁLLALATCSOPORT

36 KOLLÉGÁINK

40 FEJLESZTÉSEINK

44 HUNGAROPHARMA LOGISZTIKA

46 VAKCINADISZTRIBÚCIÓ

50 A HUNGAROPHARMA
 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA

54 A HUNGAROPHARMA CSOPORT
 GAZDASÁGI MUTATÓI

05 MARKET OVERVIEW

11 KEY DEMOGRAPHIC INDICATORS FOR 2021

13 THE HEALTHCARE SYSTEM  
 IN HUNGARY

19 OUR PORTFOLIO OF SERVICES

25 HUNGAROPHARMA SENIOR
 MANAGEMENT REPORT

35 THE HUNGAROPHARMA COMPANY GROUP

37 OUR COLLEAGUES

41 OUR DEVELOPMENTS

45 HUNGAROPHARMA LOGISTICS

47 VACCINE DISTRIBUTION

53 SOCIAL ENGAGEMENT
 AT HUNGAROPHARMA

55 ECONOMIC INDICATORS
 OF THE HUNGAROPHARMA GROUP

03



2021
É V E S  J E L E N T É S É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R TA N N U A L  R E P O R T

04 05

MARKET OVERVIEW

Total social security expenditure on price subsidies amounted to 

HUF 489,302 million, of which drugs accounted for HUF 418,655 mil-

lion and medical devices for HUF 70,647 million. This represents an 

increase of 2.3% for drugs and 3.03% for medical devices compared 

to 2020. 

In 2021, Hungaropharma sold more than 16,000 individual pro-

ducts and 148.8 million packaging units through 2,543 pharmacy and 

108 hospital partners.  

CORONAVIRUS IN 2021
On 4 March 2020, the first Covid-19 infection was reported in Hun-

gary and on 15 March the first death was recorded – the coronavirus 

has profoundly shaped the events of the past two years not only in 

our country but also in the world. 

The Pfizer vaccine was granted marketing authorisation in Decem-

ber 2020 and the first shipment arrived in Hungary on 26 December 

2020. On 6 January 2021, Moderna was given the green light, and 

on 29 January 2021, AstraZeneca’s vaccine was approved, too. On 7 

February 2021 the National Public Health Centre (NNK) approved the 

use of the Sputnik vaccine in Hungary. The Janssen and the Novavax 

vaccines were licensed on 21 March 2021 and 20 December 2021, res-

pectively. 

By June 2021, the Hungarian government had accumulated suffici-

ent vaccine reserves with what the entire population could have been 

revaccinated in 2022.. Apart from the volume of stocks, the monitor-

ing of expiry dates was a factor in Hungary’s decision to donate or 

lend vaccines to other countries. 

According to vaccination data from December 2021, Hungary and 

the Czech Republic had the highest vaccination coverage among the 

V4 countries, with some 6,163,000 people vaccinated against the co-

ronavirus in Hungary. This represented a vaccination coverage of 63 

percent, leaving 37 percent of the population unprotected against the 

virus.

The pandemic put the entire pharmaceutical sector to the test.  

Whereas, in line with the needs of the time, there were a few refrige-

rated trucks to transport vaccines, nowadays certain products have 

to be transported not only refrigerated but also frozen, if necessary, 

at temperatures below -70°C. 

The lessons of the pandemic need to be continuously incorporated 

into day-to-day operations as the number of active physicians dec-

reases and the burden on those remaining in the health care system 

grows dramatically, making the role of pharmacists increasingly im-

portant in preserving the health of the population.

A POSITIVE TREND IN THE HUNGARIAN PHARMACEU-
TICAL MARKET 

The Hungarian pharmaceutical market continued to grow in 2021. 

Pharmacy sales in 2021 amounted to approximately HUF 901 billion, a 

significant increase compared to HUF 865 billion in 2020. This growth 

is increasingly driven by over-the-counter (OTC) products, which ac-

counted for 39% of total pharmacy sales in 2021. Compared to 2020, 

the turnover of non-subsidised products, such as OTC drugs and ot-

her products available in pharmacies (dietary supplements, herbal 

products), increased by 13.94% on wholesale price terms, exceeding 

HUF 400 billion for the first time. This is also due to the pandemic, 

which has led to a surge in demand for non-registered products such 

as immune boosters and vitamins, as well as for home Covid tests, the 

latter saw an increase of around 30%. 

The biggest impact on sales, however, came from registered OTC 

products, which maintained the upward trend seen in 2020 and 

achieved a 11% growth in 2021.  With the return of a flu/cold season 

that was almost non-existent in 2020, medicines purchased to treat 

symptoms drove sales upwards, while consumption of registered  

immune boosters and vitamins also stabilised at a higher level than in 

the years before the epidemic. 

However, the driving force behind this 11% increase was not an inc-

rease in the number of packaging units sold, but price increases and 

the introduction of new products, including Covid tests. The former 

accounted for 6 percentage points of the increase and the latter for 

5 percentage points.

PIACI KÖRKÉP

2021. február 7-én Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) enge-

délyezte a Szputnyik-vakcina felhasználását és ugyanebben a hónap-

ban kezdtek a kínai Sinopharm vakcinával is oltani hazánkban. Március 

21-én a Janssen, december 20-án pedig a Novavax vakcinája kapta 

meg az oltáshoz szükséges engedélyt. 

A magyar kormány 2021 júniusára akkora vakcinamennyiséget hal-

mozott fel, hogy 2022-ben akár a teljes lakosságot újra lehetett vol-

na oltani. A mennyiség mellett a szavatosság figyelemmel kísérése is 

szerepet játszott abban, hogy Magyarország vakcinákat adományo-

zott, vagy adott kölcsön más országoknak. 

2021. decemberi oltási adatok szerint a V4-ek közül Magyarorszá-

gon és Csehországban volt a legmagasabb az átoltottság, hazánkban 

mintegy 6 millió 163 ezer embert oltottak be koronavírus ellen. Ez 63 

százalékos átoltottságot jelentett, így az akkori állás szerint hazánk 

lakosságának 37 százaléka védtelen maradt a vírussal szemben.

A pandémia próbára tette az egész gyógyszer-nagykereskedelmi 

szektort is.  Míg korábban, az akkori igényeknek megfelelően néhány 

hűtős autó állt rendelkezésre az oltóanyagok szállítására, addig ma 

már nem csak hűtve, de adott esetben fagyasztva, -70 °C alatti hő-

mérsékleten kell bizonyos készítményeket szállítani. 

A pandémia tanulságait folyamatosan be kell építeni a napi műkö-

désbe, mivel az aktív orvosok száma csökken, az ellátórendszerben 

maradó orvosok terhei ellenben nagymértékben növekednek, így a 

gyógyszerészek szerepe egyre fontosabbá válik a társadalom egész-

ségének megőrzésében.

POZITÍV TREND A HAZAI GYÓGYSZERPIACON 
A gyógyszerpiac növekedése 2021-ben is folytatódott Magyaror-

szágon. A patikák forgalma 2021-ben 901 milliárd Ft körüli összeget 

tett ki, ami komoly növekedést jelent a 2020-as 865 milliárd Ft-hoz 

képest. Ennek motorját egyre inkább a vény nélkül kapható (OTC) 

termékek jelentik, 2021-ben a vény nélküli készítmények aránya a tel-

jes patikai forgalom 39 százalékát tette ki.  2020-hoz képest 13,94 

százalékkal nőtt a nem támogatott termékek, így a vény nélkül kap-

ható (OTC) gyógyszerek, valamint a gyógyszertárban kapható egyéb 

készítmények (étrend-kiegészítők, fitotékacikkek) nagykereskedelmi 

áron számolt forgalma, és most először átlépte a 400 milliárd Ft-os 

összeget. Ez annak is köszönhető, hogy a pandémia miatt a nem re-

gisztrált termékek közé tartozó immunerősítők és vitaminok, valamint 

az otthoni COVID-tesztek iránt is megnőtt az igény, utóbbi mintegy 

30 százalékos növekedést hozott. 

A forgalomra a legnagyobb hatást ugyanakkor a regisztrált 

OTC-termékek gyakorolták, amelyek tartani tudták a 2020-as nö-

vekvő trendet és 2021-ben is 11 százalékos növekedést generáltak.  

A 2020-ban szinte teljesen elmaradó megfázásszezon visszatérése 

miatt, a tünetek kezelésére vásárolt gyógyszerek húzták a forgalmat, 

miközben a regisztrált immunerősítők és vitaminok fogyasztása is  

a járvány előtti évekhez képest magasabb szinten stabilizálódott. 

Az említett 11 százalékos bővülés hajtóereje ugyanakkor nem  

a dobozszám növekedése, hanem az áremelkedés és az új termékek, 

köztük a COVID-tesztek megjelenése volt. Előbbi 6, utóbbi pedig  

5 százalékpontot tesz ki a növekedésből.

A társadalombiztosítás ártámogatási kiadásainak összege össze-

sen 489 302 millió Ft volt, amelyből a gyógyszerek 418 655 millió, 

míg a gyógyászati segédeszközök 70 647 millió Ft-ot tettek ki. Ez a 

gyógyszerek esetében 2,3, míg a gyógyászati segédeszközök eseté-

ben 3,03 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. 

A Hungaropharma 2021-ben több mint 16 ezer egyedi terméket, 

148,8 millió dobozt értékesített 2 543 patikai és 108 kórházi partneren 

keresztül.  

KORONAVÍRUS 2021-BEN IS
2020. március 4-én jelentették hazánkban az első Covid-19 fertő-

zést, március 15-én pedig az első halálesetet – a koronavírus alapja-

iban határozta meg nem csak hazánk, de a világ elmúlt két évének 

történéseit. 

A Pfizer-vakcina 2020 decemberében kapta meg a forgalomba 

hozatali engedélyt és 2020. december 26-án érkezett meg az első 

vakcinaszállítmány Magyarországra.  2021. január 6-án a Moder-

na, január 29-én pedig az AstraZeneca vakcinája kapott zöld utat.  
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WE NEED TO WORK TOGETHER AT THE EUROPEAN 
LEVEL TO PREPARE FOR EPIDEMICS

The speed and execution of the responses to the spread of the 

epidemic highlighted the shortcomings of the European health sys-

tem, i.e. the need to build a more focused and more accurately de-

signed health infrastructure. The European Health Union package, 

launched in the wake of the pandemic, was a first step to ensure that 

the European Union has ready-to-use emergency plans in place for 

possible cross-border health crises. The European Medicines Agency  

(EMA) takes care of the central scientific tasks, and on account 

of the experience gained with the development and sourcing of  

Covid vaccines, the focus has shifted to prevention and prepared-

ness. Shortages of medicines had already been a serious problem 

in the European Union before the pandemic, and the virus outbreak 

made matters worse.

However, the pandemic also highlighted the dangers of being at 

the mercy of suppliers outside Europe, so diversification of produc-

tion and supply chains must be a component of the European strate-

gy. Part of the R&D and production efforts should be based (also) in 

European locations and the continued availability of key medicines 

should be ensured in a crisis-resistant manner. 

PHARMACIES ARE ALSO STRONGLY AFFECTED BY THE 
MARKET ENVIRONMENT 

In 2021, we were only seeing the first signs of a global economic 

crisis, but since then a global economic crisis of a rarely seen mag-

nitude has arrived. Rising overheads due to soaring energy prices, 

labour shortages and the disruption or even disappearance of supply 

chains will pose challenges for pharmacists, too. 

For example, labour shortages are hitting the sector hard, and 

although HUF 3.5 billion was allocated in 2021 to pay increases for 

pharmacy workers, this was not enough to help the sector reach the 

national average wage level. 

It is interesting to see that while the number of dispensing win-

dows in pharmacies has not decreased in recent years, the number 

of pharmacies with free shelves has been steadily increasing. In 2018 

only 25% of all pharmacies had free shelves, their proportion grew to 

one third by 2021. Alongside free shelves, more than half of all phar-

macies installed a separate cosmetics section, too.

However, a comparison with 2018 shows that the total floor space 

of the customer area has still decreased slightly and that more than 

half of the pharmacies have less than 20 square metres of customer 

floor space. The vast majority (87%) of pharmacies have a maximum 

of 3 dispensing windows and only 3% have 5 dispensing windows or 

more.

The decision of the Parliament passed on 29 November 2021 

amended the rules of online purchase and distribution of medicines. 

Before the amendment, prescription medicines could only be delive-

red by a pharmacy worker and over-the-counter medicines by either 

a pharmacy worker or a courier service; the amendment ruled that 

over-the-counter drugs must be delivered by a courier service either. 

Unfortunately, supply chain disruptions are no news to players in 

the pharmaceutical industry. The pandemic has forced manufactu-

rers to prioritise certain products, while keeping their workers healthy 

and meeting increased demand under challenging conditions. Moreo-

ver, this has led to serious delays in the production of other, less prio-

ritised medicines, affecting the entire supply chain. 

In a healthcare system that was under extreme strain on account 

of the epidemic, maintaining the security of drug supply was of pa-

ramount importance. There are around 20,000 individual drugs,  

dressings, vitamins, etc. sold in Hungarian pharmacies, and Hun-

garopharma is doing its best to ensure that patients have access to 

the medicines they need in all pharmacies, even in the most difficult 

times.

Sources:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/05/tizenket-ev-alatt-200-patika-zart-be

https://www.gynsz.hu/bemutatkozik-a-gynsz/2021-ben-25-eves-a-szovetseg

https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-02/pharma-strategy_report_en_0.pdf 

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/166689/nearly-two-years-on-how-are-european-pharma-supply-chains-coping-with-covid-19/ 

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/167733/key-challenges-for-bio-pharmaceutical-manufacturing-2022/ 

https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/ 

https://g7.hu/kozelet/20210607/magyarorszag-ul-a-legnagyobb-vakcinatartalekon-az-eu-ban-de-egy-resze-rank-romolhat/ 

https://infostart.hu/belfold/2021/12/02/nagy-valtozas-jon-az-online-gyogyszerrendeleseknel 

https://novekedes.hu/egeszseg/2-4-millio-magyar-meg-mindig-nincs-beoltva-mert-nem-kertek-oltas 

https://www.marketingpirula.hu/cikkek/megugrott-az-otc-szerek-reszaranya/
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EURÓPAI SZINTEN, EGYÜTTMŰKÖDVE KELL FELKÉ-
SZÜLNI A JÁRVÁNYOKRA

A pandémia terjedésére adott válaszok gyorsasága és kivitelezése 

rámutatott az európai egészségügyi rendszer hiányosságaira. Arra, 

hogy elengedhetetlen egy koncentráltabb, részletesebben megter-

vezett egészségügyi infrastruktúra kiépítése. A járvány tanulsága 

nyomán elindított „European Health Union” csomag jelentette az első 

lépést annak érdekében, hogy az Európai Unió azonnal alkalmazható, 

kész forgatókönyvekkel készüljön fel az esetleges, határokon átnyúló 

egészségügyi válsághelyzetekre. Az Európai Gyógyszerügynökség 

(European Medicines Agency, EMA) látja el a központi tudományos 

feladatokat, és a Covid-vakcinák fejlesztésével és beszerzésével kap-

csolatos tapasztalatok miatt a hangsúly a megelőzésre, felkészülésre 

került. A gyógyszerhiány már a pandémia előtt is komoly problémát 

jelentett az Európai Unión belül, és a koronavírus csak rontott a hely-

zeten.

Mindemellett a pandémia rámutatott a kiszolgáltatottság veszé-

lyeire is az Európán kívüli beszállítóknak, ezért az európai stratégia 

része kell, hogy legyen a termelés, ellátási láncok diverzifikációja.  

A kutatás-fejlesztés és termelés egy részét európai helyszíneken (is) 

kell kiépíteni és válságálló módon kell biztosítani a kulcsfontosságú 

gyógyszerek folyamatos elérhetőségét. 

A GYÓGYSZERTÁRAKRA IS ERŐSEN HATÁSSAL VAN A  
PIACI KÖRNYEZET 

2021-ben még csak az első jeleket láthattuk, azóta viszont meg-

érkezett egy régen látott gazdasági világválság. Az elszálló ener-

giaárak miatt emelkedő rezsiköltségek, a munkaerőhiány és az 

ellátási láncok akadozása, adott esetben megszűnése a gyógysze-

részeket is kihívások elé állítja. 

A munkaerőhiány például erősen érinti a szektort, és bár 2021-

ben 3,5 milliárd Ft-ot fordítottak az ágazatban a gyógyszertári dol-

gozók béremelésére, ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a szektor-

ban elérjék az országos átlagbérek szintjét. 

Érdekes trend, hogy míg a gyógyszerkiadó ablakok száma nem 

csökkent az elmúlt években, folyamatosan nő a szabadpolcokat 

kialakító gyógyszertárak száma. 2018-ban még mindössze a pa-

tikák 25 százaléka üzemelt ilyen rendszerben, 2021-ben pedig ez 

arány már a gyógyszertárak közel harmadára nőtt. A szabadpolcok 

mellett a patikák több mint felében kialakítottak külön kozmetikai 

részleget is. 

A 2018-as adatokkal összevetésben ugyanakkor kiderül, hogy a 

vásárlótér összes területe minimálisan így is csökkent, és a patikák 

több mint felében 20 négyzetméternél kisebb a vásárlótér alapte-

rülete. A gyógyszertárak túlnyomó többségében, 87 százalékában 

maximum 3 gyógyszerkiadó ablak üzemel és mindössze 3 százalék 

rendelkezik legalább 5 tárával. 

Az Országgyűlés 2021. november 29-én hozott döntése értel-

mében 2022. január 1-től változott az internetes gyógyszerbeszer-

zés és -forgalmazás. Míg a törvénymódosítás előtt a vényköteles 

gyógyszert csak patikai dolgozó szállíthatta ki, a vény nélkülit pe-

dig akár patikai dolgozó, akár futárszolgálat, addig a törvénymó-

dosítás után vény nélkül beszerezhető gyógyszereket sem lehet 

csomagküldő szolgálattal kézbesíteni. 

Az ellátási láncok akadozása sajnos senkinek nem jelent újdon-

ságot a szektorban. A pandémia miatt a gyártóknak bizonyos ter-

mékeket előtérbe kellett helyezni, miközben a gyógyszergyárak 

dolgozóinak egészségét is meg kellett őrizni, és „nehezített pályán” 

megfelelni a megnövekedett keresletnek. Ez ráadásul más, kevés-

bé priorizált helyzetű gyógyszerek gyártása esetében komolyabb 

csúszáshoz vezetett, ami hatással volt a teljes ellátási láncra. 

A járvány miatt extrém módon leterhelt egészségügyi rend-

szerben kiemelten fontos volt a gyógyszerellátás biztonságának 

fenntartása. A magyarországi gyógyszertárakban és patikákban 

mintegy húszezer egyedi gyógyszer, kötszer, vitamin stb. van for-

galomban és a Hungaropharma a legnehezebb időkben is arra 

törekszik, hogy a betegek minden patikában hozzájuthassanak a 

szükséges készítményekhez.

Források:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/05/tizenket-ev-alatt-200-patika-zart-be

https://www.gynsz.hu/bemutatkozik-a-gynsz/2021-ben-25-eves-a-szovetseg

https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-02/pharma-strategy_report_en_0.pdf 

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/166689/nearly-two-years-on-how-are-european-pharma-supply-chains-coping-with-covid-19/ 

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/167733/key-challenges-for-bio-pharmaceutical-manufacturing-2022/ 

https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/ 

https://g7.hu/kozelet/20210607/magyarorszag-ul-a-legnagyobb-vakcinatartalekon-az-eu-ban-de-egy-resze-rank-romolhat/ 

https://infostart.hu/belfold/2021/12/02/nagy-valtozas-jon-az-online-gyogyszerrendeleseknel 

https://novekedes.hu/egeszseg/2-4-millio-magyar-meg-mindig-nincs-beoltva-mert-nem-kertek-oltas 

https://www.marketingpirula.hu/cikkek/megugrott-az-otc-szerek-reszaranya/
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THE DESTINY OF THE FUTURE IS WRITTEN IN THE PAST. WHILE THE PAST FEW YEARS, THE PANDEMIC AND 

THE WAR HAVE PROMPTED US TO ADAPT AND FIND SOLUTIONS QUICKLY, THE HEALTH OF SOCIETY CAN 

ONLY BE IMPROVED IN THE LONGER RUN. THAT IS WHY OUR MEDIUM- AND LONG-TERM PLANS AND IN-

VESTMENTS ARE RESPONDING TO THE CHALLENGES NOT OF THE PRESENT, BUT OF THE FUTURE, ALSO 

PREPARING FOR WHAT WE CANNOT FORESEE. THIS FORESIGHT HAS ALSO HELPED US MAKE A SUCCESS 

OF THE DISTRIBUTION OF CORONAVIRUS VACCINES.

OUR VALUES 0908 ÉRTÉKEINK

A JÖVŐ SORSÁT A MÚLTBAN ÍRJUK. BÁR AZ ELMÚLT ÉVEK, A PANDÉMIA, A HÁBORÚS ALKALMAZKODÁS A MEG-

OLDÁSOK GYORS KERESÉSÉRE ÖSZTÖNÖZNEK, A TÁRSADALOM EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT ELŐREMOZDÍTANI CSAK 

HOSSZABB TÁVON LEHET. EZÉRT KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERVEINKKEL, BERUHÁZÁSAINKKAL NEM A JELEN, HA-

NEM A JÖVŐ KIHÍVÁSAINAK TESZÜNK ELEGET, ARRA IS FELKÉSZÜLVE, AMIT NEM LÁTHATUNK ELŐRE. EZ AZ ELŐRE-

LÁTÁS SEGÍTETT BENNÜNKET A KORONAVÍRUS VAKCINÁK DISZTRIBÚCIÓJÁNAK SIKERÉHEZ IS.

ELŐRELÁTÁS FORESIGHT
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KEY DEMOGRAPHIC INDICATORS FOR 2021

On 1 January this year, the population of Hungary stood at 9 mil-

lion 689 thousand people, a decrease of around 41,772 compared to 

2020. The downward trend is continuing: the number of Hungarians 

living within the country’s borders has been decreasing steadily for 

more than four decades. 

The number of deaths has risen at a higher pace than the number 

of births, resulting in a natural decrease of 62,000 people, 27% higher 

than the 48,664 in 2020. In 2021, there were 9.6 live births and 16 

deaths per 1,000 inhabitants, which increased the natural rate of 

population decrease by 1.4 per mille points to 6.4 per mille.

The ageing of society continued, with the average age rising to 

42.9 years and the average life expectancy at birth falling to 75.52 

years.

Subsidies available to married couples have provided an incentive 

to marry. This is evidenced by the fact that although Covid-related 

restrictions had a major impact on weddings 72,000 couples mar-

ried in 2021, 4,905 (7.3%) more than in 2020.

NUMBER OF BIRTHS
While in 2019 only 89,200 babies were born in Hungary, 2020 

saw a significant, 3.4% increase, with a total of 92,233 babies born. 

This positive trend continued in 2021 with 93,000 new-born babies, 

an increase of 0.7 percent.

The favourable trend is also supported by the fact that there were 

3.3 infant deaths per 1,000 live births, a decrease of 5.1 percent com-

pared to 2020. In 2021, foetal deaths and induced miscarriages com-

bined accounted for 39.4 foetal losses per 100 live births in 2021.

The total fertility rate is estimated to have increased from 1.56 to 

1.59 compared to 2020.

MORTALITY
In 2021, there were 155,000 deaths involving 78,200 women and 

76,800 men. Compared to the 140,900 deaths in 2020, this represents 

an increase of nearly ten percent, the highest in 22 years. 

In 2021, there were 16 deaths per thousand people, 10.4 per cent 

more than in 2020. By gender, the mortality rate (the number of deaths 

per thousand men and women) was 16.6 and 15.5, respectively. 

The death rate increased in virtually all age groups over 30 in 2021.

IMMIGRATION AND EMIGRATION
The trend of recent years has continued, with more people set-

tling in Hungary than leaving the country, albeit at a lower rate 

than in 2020. In 2021 there were 29,800 immigrants arriving in  

Hungary (of those, 21,250 were repatriates originally born in Hun-

gary) and 8,550 were born abroad, while 20,400 left the country 

(2020: 19,332). The number of foreign nationals residing in Hungary 

rose to 202,600, but the statistics are expected to rise sharply in the 

future due to the Russian-Ukrainian war.

One of Hungaropharma’s main objectives is to use the knowledge 

and tools at its disposal to help the people of Hungary live a long and 

quality life and to improve the health of the country’s population. 

Being a market leader comes with responsibilities and our company 

is committed to providing a high level of support to pharmacists.

LIVE BIRTHS AND DEATHS BETWEEN  
1990 AND 2021 

 Number of live births  Number of deaths 
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Sources:

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nep/nep2112.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0001.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0030.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0023.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0012.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0011.html

Magyarország lakossága idén január elsején 9 millió 689 ezer főt 

számlált, 2020-hoz képest mintegy 41.772 fővel lett kevesebb hazánk 

lakossága. Folytatódik a tendencia, bő négy évtizede folyamatosan 

csökken a határokon belül élő magyarok száma. 

A halálozások száma a születésekénél nagyobb mértékben emel-

kedett, így a természetes fogyás 62.000 fő volt, ami 27 százalékkal 

magasabb, mint a 2020-as 48.664 fős érték. 2021-ben ezer lakosra 9,6 

élveszületés és 16 halálozás jutott, aminek következtében a természe-

tes fogyás mértéke 1,4 ezrelékponttal 6,4 ezrelékre emelkedett.

A társadalom elöregedése folytatódott, miközben az átlagéletkor 

42,9 évre nőtt, a születéskor várható átlagos élettartam 75,52 évre 

csökkent.

A házaspárok számára elérhető támogatások ösztönzőleg hatottak 

a házasságkötésekre. Ezt igazolja, hogy bár a járványügyi korlátozások 

komoly hatással voltak az esküvőkre is, 72 ezer pár kötött házassá-

got, ami 7,3 százalékkal, konkrétan 4905-tel magasabb számot jelent 

2020-hoz képest.

SZÜLETÉSEK SZÁMA
Míg 2019-ben csupán 89.200 újszülött jött világra hazánkban, 

2020-ban komoly növekedést tapasztalhattunk: 3,4 százalékos emel-

kedéssel, összesen 92.233 csecsemő látta meg a napvilágot. Ez a 

pozitív trend 2021-ben is folytatódott és 93.000 csecsemő született. 

ami 0,7 százalékos emelkedést jelentett.

A kedvező trendet alátámasztja az is, hogy ezer élveszületésre 3,3 

csecsemőhalálozás jutott, ez 5,1 százalékos csökkenés 2020-hoz ké-

pest. A magzati halálozások és a művi vetélések együttesen jelentik a 

magzati veszteségeket, amelynek értéke 2021-ben száz élveszülésre 

vetítve 39,4 volt.

A teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,56-ról 1,59-re 

nőtt a 2020-as adatokhoz képest.

HALANDÓSÁG
2021-ben 155 ezer haláleset történt, az elhunytak között pedig 

78.200 nő és 76.800 férfi volt. A 2020-as év 140.900 fős halálozá-

sával összevetésben ez közel tíz százalékos emelkedést jelent, ami az 

elmúlt 22 év legmagasabb száma. 

2021-ben 16 halálozás jutott ezer lakosra, ami 10,4 százalékkal ma-

gasabb, mint 2020-ban. Ha nemek szerint nézzük, a férfiak halandó-

sága 16.6, míg a nőké 15,5 ezrelék volt – ez azt jelenti, hogy az adott 

nem szerinti ezer lakosra ennyi haláleset jutott. 

A halálozási arány gyakorlatilag minden, 30 évnél idősebb korcso-

portban nőtt 2021-ben.

2021 LEGFONTOSABB DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

BE- ÉS KIVÁNDORLÁS
Folytatódott az elmúlt évek tendenciája, azaz többen telepedtek le ha-

zánkban, mint ahányan elhagyták Magyarországot, bár a 2020. évinél ki-

sebb mértékben. 2021-ben 29.800 bevándorló érkezett (2020-ban: 31.685 

fő) – akik közül 21.250 fő Magyarországon született visszavándorló volt, 

míg 8.550 fő született külföldön – miközben 20.400 fő hagyta el hazánkat 

(2020-ban: 19.332 fő). A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgá-

rok száma 202.600 főre emelkedett, ugyanakkor a jövőben komoly emel-

kedés várható a statisztikákban az orosz-ukrán háború miatt.

A Hungaropharma egyik fő célkitűzése, hogy a rendelkezésére álló tu-

dás és eszközök birtokában Magyarország lakosságát hosszan tartó, minő-

ségi élethez segítse hozzá, és javítson hazánk egészségügyi állapotán. A 

piacvezető szerep felelősséggel jár együtt és a cég elkötelezett a gyógy-

szerészek magas szintű támogatása mellett.

AZ ÉLVE SZÜLETÉSEK ÉS A HALÁLOZÁSOK SZÁMA 
1990-2021 KÖZÖTT

 Élveszületések száma  Halálozások száma 
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Források:

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nep/nep2112.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0001.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0030.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0023.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0012.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0011.html
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PHARMACIES IN HUNGARY, 2021

THE HEALTHCARE 
SYSTEM  
IN HUNGARY 

Source of data: OGYÉI

Hungary’s e-health system is called Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (Electronic Health Ser-

vice Space, EESZT), which all pharmacies joined on 1 

November 2017. From 1 September 2021, medical device 

distributors with a price reimbursement contract were 

also required to join.

In 2021, Hungarian outpatient care was supported by 

2,281 public pharmacies (626 branch pharmacies) and 

83 institutional pharmacies. Over the last decade or so, 

the number of both public and branch pharmacies has 

fallen, the former by nearly 200 since 2010 and the lat-

ter by exactly 50 since 2011. By region, the number of 

pharmacies has decreased in all regions except Buda-

pest, with the largest fall seen in Northern Hungary. The 

number of pharmacies is the highest in Budapest and 

in County Pest, and the lowest in County Nógrád (34). 

Currently 670,000 people live in a settlement without 

a pharmacy. Ideally, there should be one pharmacy for 

every 4,000 inhabitants – in 2021 an average of 4,264 

inhabitants were served by each public pharmacy. By 

county, Nógrád is in the worst situation, with one phar-

macy per 6,000+ inhabitants, while in County Cson-

grád-Csanád, the county in the best position, one phar-

macy serves less than 3,500 inhabitants.  

In 2021, there were 66,655 active hospital beds in 

Hungary, which is 68.8 beds per 10,000 inhabitants. 

The number of physicians was 38,920, which is 40.2 per 

10,000 inhabitants.

Hungary continues to have a single-payer, state-run 

healthcare system. According to Government Decree 

No 386/2016 (XII.2.) the central body of health admin-

istration is NEAK, the National Health Insurance Fund 

Administration, which is responsible for the financing 

and price reimbursement of medicines and medical aids 

through the Health Insurance Fund. 

Since 1 March 2015, the National Institute of Pharmacy 

and Nutrition (OGYÉI) has been responsible for the reg-

ulatory and market surveillance of medicinal products 

under Government Decree No. 28/2015 (25.II.). OGYÉI 

determines and publishes the on-call and stand-by duty 

of pharmacies and is also responsible for international 

drug licensing and control, the specialised supervision 

of drug supply and also acts as a consulting body in 

issues related to the medical technology operations of 

healthcare providers.

GYÓGYSZERTÁRAK MAGYARORSZÁGON, 2021

MAGYARORSZÁG 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZERE 

Adatok forrása: OGYÉI

Magyarország egészségügyi ellátása továbbra is ál-

lami, egybiztosítós rendszerben működik. A 386/2016. 

(XII. 2.) számú kormányrendelet alapján az egészségügyi 

igazgatás központi szervezete a Nemzeti Egészségbizto-

sítási Alapkezelő (NEAK). A NEAK végzi az Egészségbiz-

tosítási Alapon (E. Alap) keresztül a gyógyszerekkel, gyó-

gyászati segédeszközökkel kapcsolatos finanszírozási és 

ártámogatási feladatokat. 

A 28/2015. (II. 25.) számú kormányrendelet alapján 

a gyógyszerfelügyeleti hatósági és piacfelügyeleti fel-

adatokat 2015. március 1. óta az Országos Gyógyszeré-

szeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) látja 

el. A gyógyszertári ügyeletet és készenlétet az OGYÉI 

határozza meg és teszi közzé, emellett a szervezethez 

tartozik a nemzetközi gyógyszer-engedélyezésben és 

ellenőrzésben való közreműködés, a gyógyszerellátással 

kapcsolatos szakfelügyelet, az egészségügyi szolgálta-

tók orvostechnikai üzemeltetésével kapcsolatos szakér-

tői tevékenység.

Magyarország e-egészségügyi rendszere az Elektro-

nikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 

2017. november 1-jén az összes gyógyszertár csatlako-

zott. 2021 szeptember 1-től az ártámogatási szerződéssel 

rendelkező gyógyászatisegédeszköz-forgalmazók is be-

kerültek a csatlakozásra kötelezettek körébe.

A magyar járóbeteg-ellátást 2.281 közforgalmú (626 

fiókgyógyszertár), valamint 83 intézeti gyógyszertár lát-

ta el. Az elmúlt bő egy évtizedben mind a közforgalmú, 

mind a fiókgyógyszertárak száma csökkent, előbbi 2010 

óta közel kétszázzal, utóbbi 2011 óta kereken ötvennel. Ha 

területi bontásban nézzük, Budapestet leszámítva min-

den régióban csökkent a patikák száma, a legnagyobb 

mértékben Észak-Magyarországon. A legtöbb gyógy-

szertár Budapesten és Pest megyében található, a legke-

vesebb pedig Nógrád megyében (34). 

Jelenleg 670 ezer ember él olyan településen, ahol 

nincs gyógyszertár. Ideális esetben 4000 lakosra jutna 

egy patika, míg 2021-ben egy közforgalmú gyógyszer-

tárra 4,264 lakos jutott. A megyék szerinti bontás alap-

ján a legkedvezőtlenebb helyzetben a nógrádiak vannak, 

mivel több mint 6000 lakosra jut egy gyógyszertár, míg 

a legjobban Csongrád-Csanád megye áll, ahol kevesebb 

mint 3500 lakosra jut egy patika.  

2021-ben Magyarországon 66.655 működő kórházi 

ágy volt, amely tízezer lakosra vetítve 68,8 ágyat jelent. 

Az orvosok száma 38.920, ami tízezer lakosra vetítve 

40,2.

12 13

No. of community 
Pharmacies

No. of Institutional 
Pharmacies

Heves

Jász-Nagykun- 
Szolnok

Csongrád-Csanád

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod- 
Abaúj-Zemplén

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

75 4

91 4

114 6

81 3

139 5

140 5

130 1

2281 83

Közforgalmú
gyógyszertár

Intézeti 
vényforgalmat

lebonyolító 
gyógyszertár

832281

Veszprém

Somogy

Baranya

Tolna

Fejér

Bács-Kiskun

Komárom- 
Esztergom

Budapest

Pest

Nógrád

Győr-Moson-Sopron

Vas

Zala

46 1

398

576

71 3

259

58 1

88 3

265

330

419 23

3267

4144

291
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PHARMACEUTICAL SALES ON WHOLESALE PRICE 

Regarding the international cooperation projects, 

the combating of pharmaceutical counterfeiting 

should be highlighted. OGYÉI cooperates with national  

law enforcement agencies and is actively involved in  

several international projects. One of these is IMPACT, 

the International Medical Products Anti-Counterfeit-

ing Taskforce, an organisation set up by the WHO in 

2006 to bring together various international organisa-

tions, stakeholders, pharmaceutical manufacturers and 

pharmaceutical authorities to find solutions to combat 

counterfeiting. Another such initiative is the Working 

Group of Enforcement Officers (WGEO), set up by the 

EU Heads of Medicines Agencies (HMA) to investigate 

vulnerabilities and counterfeiting in the European phar-

maceutical supply system. The third is PANGEA, which 

is the largest international collaboration in terms of the 

number of countries involved and aims to identify and 

dismantle the criminal organisations behind the trade 

in counterfeit medicines on the internet. The Hungarian 

National Tax and Customs Administration and the Police 

are also regularly involved here. 

Drug verification is carried out by HUMVO Nonprofit 

Zrt., which has the basic task of establishing and operat-

ing the National Medicines Verification System (NMVS) 

and the Hungarian Data Storage System. The system 

serves as a verification platform for the retailers and 

wholesalers who are authorised to supply medicines to 

the general public, who can then verify the safety ele-

ments of medicines. The system, which links all actors 

in the supply chain, verifies around 17 billion boxes from 

4,600 different manufacturing sites in Europe each 

year, clearing them at 177,000 dispensing points. 

HENT, the National Anti-Counterfeiting Body was 

set up in 2008 to combat intellectual property right 

infringements and to reduce the demand for and the 

supply of counterfeit products. The organisation com-

prises a number of working groups, one of which is the 

high-priority Anti-Counterfeiting of Medicines Working 

Group, chaired by Dr Lívia Ilku. 

GYÓGYSZERPIAC NAGYKERESKEDELMI ÁRON
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 Public pharmacies   Institutional pharmacies

 Public pharmacies   Institutional pharmacies

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

123 149 M
157 090 M

113 277 M
163 572 M140 724 M

172 273 M
172 445 M

194 599 M

492 638 M 473 082 M522 113 M 493 119 M474 220 M 527 990 M 556 892 M 577 551 M

2019 2020 2021

229 198 M

268 319 M
295 902 M

347 034 M

605 425 M 687 905 M 713 811 M

SALES BY PACKAGING UNIT

Source: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0021.html

Source: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0001.html
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 Közforgalmú gyógyszertárak  Intézeti gyógyszertárak

A nemzetközi együttműködések közül ki kell emelni a 

gyógyszerhamisítás elleni küzdelmet. Az OGYÉI együtt-

működik a hazai bűnüldöző szervekkel és aktívan közre-

működik több, nemzetközi projektben is. Ezek egyike az 

IMPACT (International Medical Products Anti-Counter-

feiting Taskforce), amely szervezetet a WHO 2006-ban 

hozta létre azzal a céllal, hogy különböző nemzetközi 

szervezetek, érdekképviseleti szervek, gyógyszergyártók 

és gyógyszerészeti hatóságok közösen keressék a meg-

oldást a gyógyszerhamisítás visszaszorítására. A másik 

ilyen kezdeményezés a WGEO (Working Group of Enfor-

cement Officers) munkacsoport, amelyet az EU-s gyógy-

szerhatóságok vezetőinek csoportja (Heads of Medicines 

Agencies, HMA) hozott létre annak érdekében, hogy az 

európai gyógyszerellátási rendszer sérülékenységeit és a 

hamisításokat vizsgálja. A harmadik a PANGEA, amely a 

résztvevő országok számát tekintve a legnagyobb nem-

zetközi együttműködés és az internetes hamisgyógy-

szer-kereskedelem mögött álló bűnszervezetek feltérké-

pezésére és felszámolására törekszik. Ebben a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, valamint a Rendőrség is rendszere-

sen részt vesz. 

A gyógyszer-azonosítást a HUMVO Nonprofit Zrt. 

végzi, alapvető feladata a nemzeti gyógyszer-verifikáci-

ós rendszer (NMVS), a magyarországi Adattároló Rend-

szer létrehozása és működtetése. A Rendszer verifikációs 

platformként szolgál a lakossági gyógyszerellátásra en-

gedéllyel rendelkezők, valamint a nagykereskedők szá-

mára, akik így ellenőrizni tudják a gyógyszerek biztonsági 

elemeit. Az ellátási lánc valamennyi szereplőjét összekö-

tő rendszer európai szinten évente mintegy 4600 külön-

böző gyártóhelyről származó, összesen 17 milliárd dobozt 

ellenőriz, azokat 177 ezer expediáló helyen kijelentve. 

A HENT (Hamisítás Elleni Nemzeti Testület) 2008-

ban a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni fellépés 

érdekében jött létre, célja a hamis termékek keresletének 

és kínálatának csökkentése. A szervezet több munkacso-

portból áll, ezek egyike a kiemelt jelentőségű Gyógyszer-

hamisítás elleni munkacsoport, amelynek vezetője dr. Ilku 

Lívia. 

 Közforgalmú gyógyszertárak  Intézeti gyógyszertárak

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

123 149 M
157 090 M

113 277 M
163 572 M140 724 M

172 273 M
172 445 M
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2019 2020 2021

229 198 M
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GYÓGYSZERFORGALOM DOBOZBAN

Source: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0021.html

Source: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0001.html
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AS WHOLESALERS, WE CAN ONLY BE SUCCESSFUL IF OUR SUPPLIERS AND CUSTOMERS ARE SUCCESSFUL, TOO. 

THAT IS WHY WE AIM TO BE AN ALLY FOR OUR PARTNERS IN EVERY WAY. OUR LEADING PHILOSOPHY IS UNDER-

PINNED NOT ONLY BY SOLID PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE, BUT ALSO BY A WILLINGNESS TO 

HELP. WE ALWAYS MAKE SURE TO CONSIDER OUR PARTNERS’ NEEDS IN OUR CAREFULLY PREPARED DEVELOPMENT 

PROJECTS THAT ARE IN LINE WITH OUR STRATEGIC OBJECTIVES. HUNGAROPHARMA’S BUSINESS RELATIONSHIPS 

ARE CHARACTERISED BY TRANSPARENCY AND RELIABILITY.

NAGYKERESKEDŐKÉNT CSAK AKKOR LEHETÜNK SIKERESEK, HA BESZÁLLÍTÓINK ÉS VEVŐINK IS AZOK. EZÉRT 

CÉLUNK, HOGY PARTNEREINK MINDEN SZEMPONTBÓL SZÖVETSÉGESRE TALÁLJANAK BENNÜNK. IRÁNYMUTATÓ 

ELKÉPZELÉSEINK MÖGÖTT NEM CSAK KOMOLY SZAKMAI TUDÁS ÉS TAPASZTALAT, HANEM SEGÍTŐ SZÁNDÉK IS 

ÁLL. GONDOSAN ELŐKÉSZÍTETT, STRATÉGIAI CÉLJAINKHOZ ILLESZKEDŐ FEJLESZTÉSEINK SORÁN MINDIG FIGYE-

LEMBE VESSZÜK PARTNEREINK IGÉNYEIT IS. A HUNGAROPHARMA ÜZLETI KAPCSOLATAIT A TRANSZPARENCIA 

ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG JELLEMZI.

16 ÉRTÉKEINK

PARTNERSÉG PARTNERSHIP
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OUR PORTFOLIO OF SERVICES

SALES CAMPAIGN MANAGEMENT
The Sales Campaign Centre operating under the Purchasing Direc-

torate and the Trade Marketing Team of the Pharmacy Division pro-

mote the sales of drugs and other products with their manufacturer 

and proprietary Hungaropharma sales campaigns several times a 

month. We run supplier promotions to pharmacies and hospitals in 

line with legal requirements and contractual conditions.

“DISCOUNT FACTORY” 
We have a wide range of discounted products in our portfolio of 

sales campaigns, so every pharmacy can find the deals that suit 

them best. Our promotional offerings, gathered under the “Ked-

vezménygyÁR” brand present new bargains on an almost weekly 

basis. 

LOGISTICS SERVICES 
As a leading pharmaceutical wholesaler, Hungaropharma Zrt. 

is committed to providing its customers with a full range of 

high-quality logistics services. We actively contribute to the safe 

and high-quality operation of the healthcare system by offering 

multiple daily deliveries and a full range of pharmaceutical prod-

ucts to our partners. We supply more than 2,500 customers with 

around 18,000 products from 600 manufacturers and suppliers.

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

ceutical sales and marketing representation services, from registra-

tion to pharmacy visits. As a pharmaceutical wholesaler with a com-

prehensive portfolio of products and services, we have the market 

experience and knowledge in the distribution of pharmaceuticals, 

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

happy to put this knowledge at the service of our client partners. Our 

services include registration, quality assurance and pharmacovigi- 

lance to marketing and sales and price strategy development and im-

plementation. 

QUALITY ASSURANCE 
In line with its Quality Assurance Policy and its Mission Statement, 

Hungaropharma Zrt. is committed to quality cooperation. Our quality 

assurance activities ensure that we supply our contracted partners 

with medicines in accordance with relevant Hungarian and EU legisla-

tion and the guidelines set forth in the Good Manufacturing Practices 

(GMP), Good Distribution Practices (GDP) and Good Pharmacovigi-

lance Practices (GVP). 

PORTFOLIO MANAGEMENT 
As a market-leading pharmaceutical wholesaler, we aim to meet the 

needs of our healthcare partners by offering a comprehensive range 

of products. We are constantly expanding our portfolio to meet cus-

tomer needs, so new products are added continuously and quickly 

to our product portfolio. Partners can submit individual product re-

quests to Hungaropharma Zrt. subject to the appropriate regulatory 

approvals. 

EXTRANET: 
Extranet is our online communication platform offering more 

than 50 features and new ones added every year. 24/7 ordering,  

e-invoicing, digital complaints management, digital turnover analy-

sis, request lists, dispensing robot compatible order dispatch (prod-

ucts meant for robotic dispensing are order-picked separately).

DEVELOPMENT PROGRAMME:
Customised development options offering pharmacies the most fa-

vorable terms and conditions, from supplier contracts to pharmacy 

software services to joining the Reference Pharmacy Programme.

GRANDEXPO
GrandEXPO is an event for all players in the pharmaceutical trade, 

organised by Hungaropharma every year since 2016 (ex 2020). 

With its strong vertical integration in the pharmaceutical market, 

Hungaropharma has the capability to bring together representa-

tives from all sectors of the healthcare industry. Its engagement 

enables different players of the trade to collaborate in ways that 

can lead to significant improvements in healthcare. 

AKCIÓKEZELÉS
A Beszerzési Igazgatóság alatt működő Akció Center, továbbá a Pati-

ka üzletág Trade marketing csoportja havonta akár több alkalommal 

is gyártói, valamint HPH-s akciós kínálataikkal járulnak hozzá a gyógy-

szerek és egyéb készítmények forgalomösztönzéséhez. Gyógyszertá-

rak és kórházak felé irányuló szállítói akciók lebonyolítása jogszabályi 

és szerződéses feltételeknek megfelelően.

KEDVEZMÉNYGYÁR 
Kedvezményes vásárlást kínáló akciós portfóliónk rendkívül széles 

körű, minden gyógyszertár megtalálhatja benne a számára legkedve-

zőbb ajánlatokat. KedvezménygyÁR brand alá gyűjtött akciós kínála-

tunkban szinte heti rendszerességgel ajánlunk újabb és újabb akciós 

beszerzési lehetőséget. 

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS 
A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként elkö-

telezett az iránt, hogy teljes körű és magas színvonalú logisztikai szol-

gáltatást nyújtson ügyfelei számára. Partnereink részére napi többszöri 

kiszállítást és teljes gyógyszer-termékpalettát biztosítva aktívan hozzájá-

rulunk az egészségügyi ellátórendszer biztonságos és magas színvonalú 

működtetéséhez. Több mint 2500 vevő igényeit teljesítjük 600 gyártó, 

szállító mintegy 18 000 termékével. 

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 Hungarop-

harma 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

PORTFÓLIÓ-MENEDZSMENT 
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. 

EXTRANET 
Minden évben folyamatosan új szolgáltatásokkal bővülő online kom-

munikációs platform, jelenleg több, mint 50 funkcióval. 24/7 rendelési 

lehetőség, eSzámla szolgáltatás, digitális reklamációkezelés, digitális 

forgalmi elemzések, igénylista, robotos rendelés (robotos patikák szá-

mára. Külön ládába készíti a robotba kerülő termékeket)

FEJLESZTÉSI PROGRAM
Testre szabott, egyéni fejlesztési lehetőségek, amelyek a legelőnyö-

sebb feltételeket kínálják a patikák számára a beszállítói szerződéstől 

a patikai szoftverszolgáltatásokon át a referenciapatika-programhoz 

való csatlakozásig.

GRANDEXPO
A grandEXPO egy a gyógyszer-kereskedelem minden szereplő-

jét megszólító rendezvény, amelyet a Hungaropharma 2016-tól – a 

2020-as év kivételével – minden évben megrendez. A vállalat erős 

gyógyszerpiaci vertikális integrációja révén, az egészségügy teljes te-

rületéről lehetősége van egy asztalhoz ültetni a különböző szektorok 

képviselőit. Szerepvállalásaival a különböző szakmai körök képesek 

olyan együttműködésekre, amelyek nyomán jelentős fejlesztések va-

lósulhatnak meg az egészségügyben. 



2021
É V E S  J E L E N T É S É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R TA N N U A L  R E P O R T

20 21

EDUCATION
Organization of professional pharmaceutical events and pro-

grammes, production of educational materials and platforms, with 

optional accreditation.

PRE-WHOLESALING
As a leading pharmaceutical wholesaler, Hungaropharma Zrt. is 

at the forefront of pre-wholesaling activities; its latest develop-

ment project being the BLK III high-bay warehouse, which will 

offer state-of-the-art contract warehousing services to its phar-

maceutical partners from 2023 onwards. We offer a professional 

warehousing, automated order picking and packaging system, fully 

compliant with the SAPEWM (Extended Warehouse Management) 

module. Our warehouse ensures that drugs and refrigerated goods 

are stored in compliance with regulations. We provide customised 

reports for our suppliers to suit their needs, including daily reports. 

REPORTING 
Hungaropharma Zrt. provides its manufacturing partners with an ever 

increasing range of optimized sales and inventory data within a con-

tractual framework. Data is supplied electronically for the products 

requested, broken down by country or region and at the frequency 

specified by the partner, for the service fee agreed in the contract. 

CONSULTATION 
As a market-leading pharmaceutical wholesaler, we have market ex-

perience and expertise in the distribution of pharmaceuticals, medi-

cal devices, dietary supplements and other products. We are happy 

to put this accumulated knowledge at the service of our clients in 

the areas of quality assurance, pharmacovigilance, procurement, 

distribution, sales and marketing. 

PORTFOLIO MANAGEMENT
Our company, a leading pharmaceutical wholesaler, is committed 

to meeting the needs of healthcare partners by distributing a full 

range of products. We are constantly expanding our portfolio to 

meet customer requirements, so new products are continuously 

and quickly displayed in our offers. Hungaropharma Zrt. can fulfil 

specific medical requests with the appropriate authority licenses 

in possession.

TENDERING 
Hungaropharma Zrt. is present on the Hungarian market with a full 

portfolio of pharmaceuticals, in all distribution channels and in all 

areas of financing. We also play a significant role in the public pro-

curement procedures for the reorganised inpatient care sector.  

Hungaropharma Zrt. has a team specifically dedicated to this activ-

ity and is at the disposal of manufacturers for national, hospital and  

other tender procedures. 

VACCINATION 
Since 2021, Hungaropharma has been responsible for the complex 

distribution of vaccines used in the fight against the Coronavirus epi-

demic. In our ULT Freezer Park created in the BLK II facility, there are 

ten -80 °C refrigerators with a capacity of 2 million doses of vaccines. 

Distribution is supported by a large number of outdoor freezer con-

tainers, where millions of doses of vaccines can be safely stored at 

temperatures ranging from +15 °C to –25 °C.

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 fekvőbeteg- 

ellátás közbeszerzési eljárásaiban. A Hungaropharma Zrt. külön ezen 

tevékenységre specializálódott munkatársakkal áll a gyártók rendel-

kezésére az országos, kórházi és egyéb tenderek lebonyolításában. 

VAKCINÁCIÓ
2021 óta a Hungaropharma látja el a koronavírus-járvány elleni véde-

kezéshez szükséges oltóanyagok komplex disztribúciós tevékenysé-

gét. A BLK II.-ben kialakított ULT Freezer Parkjában 10 db –80 °C-os 

hűtő üzemel, mely 2 millió adag vakcina tárolására alkalmas. A diszt-

ribúciót számos külső fagyasztó-konténer segíti, ahol +15 °C és –25 

°C közötti hűtési tartományon további több millió adag vakcinát lehet 

biztonsággal raktározni.

EDUKÁCIÓ
Gyógyszerészszakmai programok szervezése, edukációs anyagok és 

platformok készítése, akár akkreditációs lehetőséggel.

PRE-WHOLESALING
A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

élen jár a pre-wholesaling tevékenységben; legújabb beruházása a 

BLK III. magasraktár, amely a legkorszerűbb bérraktározási szolgálta-

tásokat kínálja 2023-tól gyógyszeripari partnerei számára. Professzi-

onális raktározással, automatizált kiszedő- és csomagolórendszerrel 

állunk partnereink rendelkezésére, ami teljes összhangban működik 

az SAPEWM (Extended Warehouse Management) modullal. Raktá-

runkban biztosítjuk a kábítószerek és hűtős áruk előírásoknak megfe-

lelő tárolását. Beszállítóink számára adatszolgáltatás keretében sze-

mélyre szabott kimutatásokat készítünk az igényeknek megfelelően, 

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. 



HUNGAROPHARMA IS NOT JUST A TRUSTED PHARMACEUTICAL WHOLESALER. IN ADDITION TO OUR 

CORE BUSINESS, WE OFFER A WIDE RANGE OF CONVENIENCE AND BUSINESS MANAGEMENT SER-

VICES TO OUR PARTNERS. ALSO, OUR SUBSIDIARIES PROVIDE A COMPREHENSIVE SERVICE TO PHAR-

MACIES, FROM DIGITAL SOLUTIONS AND MARKETING TO SPECIALISED RAW MATERIALS AND EVEN 

WASTE COLLECTION. WE PROVIDE AN INCREASINGLY WIDE RANGE OF SERVICES TO OUR SUPPLY 

PARTNERS, TOO.

22 ÉRTÉKEINK

A HUNGAROPHARMA NEM CSUPÁN EGY MEGBÍZHATÓ GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDŐ. 

ALAPTEVÉKENYSÉGÜNK MELLETT SZÁMOS KÉNYELMI VAGY ÜZLETVITELI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK 

PARTNEREINKNEK. LEÁNYVÁLLALATAINK RÉVÉN PEDIG TELJES KÖRŰ KISZOLGÁLÁST TUDUNK BIZTOSÍTANI 

A GYÓGYSZERTÁRAK SZÁMÁRA, LEGYEN SZÓ DIGITÁLIS MEGOLDÁSOKRÓL, MARKETINGRŐL, SPECIÁLIS 

ALAPANYAGOKRÓL VAGY ÉPPEN A GYÓGYSZERHULLADÉK-VISSZAGYŰJTÉSRŐL. BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK 

RÉSZÉRE IS EGYRE SZÉLESEBB KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTUNK.

SOKOLDALÚSÁG VERSATILITY

OUR VALUES 23
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HUNGAROPHARMA SENIOR 
MANAGEMENT REPORT

Although every year is an extraordinary 

one these days, we ended 2021 on a high 

note. Our performance, which exceeded our 

targets, is particularly remarkable given that 

we did not expect significant changes in 

turnover, revenue and profit when we made 

our plans. We have been on a growth path 

that has outpaced the sector for the past 

five years, but the momentum seems to be  

slowing for the second year running. Last 

year, cost increases outweighed revenue 

growth and, while our core business per-

formed as usual, the activities of our subsid-

iaries made a significant contribution to our 

profits. And more than ever, the profession-

alism of our processes and the experience of 

our teams played a crucial role.

Our service portfolio continued to ex-

pand last year, similarly to the previous year. 

A strong, decisive part of this process was 

the storage and distribution of Coronavirus 

vaccines, where we took the first steps be-

fore the outbreak and in the early stages of 

the epidemic. Our well-organised, robust 

organisational structure and delivery capac-

ities were up to the challenge, as the Prime 

Minister of Hungary himself confirmed. 

Hungaropharma has thus demonstrated 

that we are a professional company, whose 

goals are also a motivation for its employ-

ees, who are responsibly ensuring the sup-

ply of medicines to the country. In order to 

be so successful, we needed a lot of things 

in addition to preparedness: our well-estab-

lished medium- and long-term strategy, the 

timely completion of Phase II of our Buda-

pest Logistics Centre (BLK II), our commit-

ted and solution-oriented colleagues, our 

close cooperation with manufacturers and, 

of course, our continuous coordination with 

the authorities. We have therefore been able 

to respond to these challenges with the ap-

propriate development projects.

A HUNGAROPHARMA  
FELSŐVEZETŐINEK BESZÁMOLÓJA

Bár manapság minden év rendhagyónak 

számít, 2021-et is sikeresen zártunk. A kitű-

zött célokat meghaladó eredmény különösen 

annak fényében figyelemre méltó, hogy a ter-

vek készítésekor nem számítottunk jelentős 

forgalom-, árbevétel- és eredményváltozás-

ra. Az elmúlt öt évben a szektort meghaladó 

növekedési pályán voltunk, ám ennek üteme 

második éve lassulni látszik. Tavaly a költségek 

emelkedését meghaladta a bevételek növeke-

désének dinamikája, és miközben alaptevé-

kenységünk a megszokottak szerint alakult, 

leányvállalataink tevékenysége jelentős mér-

tékben hozzájárult nyereségünkhöz. Emellett 

pedig minden eddiginél többet számított fo-

lyamataink professzionalizmusa és munkatár-

saink tapasztalata.

Szolgáltatás-portfóliónkat az előző után a 

tavalyi évben is a bővülés jellemezte. Ennek 

erőteljes, meghatározó része volt a koronaví-

rus-vakcinák tárolása és disztribúciója, aminek 

érdekében az első lépéseket még a járvány 

kitörését megelőzően, illetve annak korai 

szakaszában megtettük. Jól szervezett, ro-

busztus szervezeti struktúránk, kiszállítási ka-

pacitásaink megfeleltek a kihívásoknak, amit  

Magyarország miniszterelnöke személyesen 

is elismert. A Hungaropharma ezzel is bizo-

nyította, hogy professzionális vállalatként 

működik, céljai egyben motivációt is jelentek 

munkavállalói számára, akik felelősségtelje-

sen biztosítják az ország gyógyszerellátását. 

Ahhoz, hogy ilyen sikeresek lehettünk, a fel-

készülés mellett sok mindenre szükségünk 

volt: a jól megalkotott közép- és hosszútávú 

stratégiánkra, az időben elkészülő BLK II. ka-

pacitásaira, elkötelezett, megoldáscentrikus 

kollégáinkra, szoros gyártói együttműködése-

inkre és persze a hatóságokkal való folyama-

tos egyeztetésre. A kihívásokra tehát fejlesz-

tésekkel tudtunk válaszolni.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a 

minőségbiztosításra, ennek sikerességét az 

OGYÉI – az elmúlt másfél év alatt összesen 11  

alkalommal lezajlott – inspekciói is megerősítet-

ték. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyógyszer- 

kereskedelemre vonatkozó legmagasabb szin-

tű előírásoknak is folyamatosan megfelelünk.

Idén mindamellett, hogy a vezető pozíci-

ónkat tartottuk a teljes gyógyszerpiacon, a 

költségek exponenciális növekedése mellett 

az alaptevékenységünk – jogszabályokban 

meghatározott szintű – jövedelmezősége to-

vábbra is csökken, de azt várjuk, hogy egyéb 

tevékenységeink, különösen leányvállalataink 

eredményessége tovább emelkedik, jelen-

tősen hozzájárulva ezzel magánpatikai és kór-

házi üzletágunk teljesítményéhez.

A további gyógyszerpiaci koncentráció 

kapcsán felértékelődött annak fontossága, 

hogy mindenki megtalálhassa a számára leg-

jobb lehetőségeket nyújtó beszállítói partnert, 

akár az áru-utánpótlás, akár más kiegészítő 

szolgáltatások igénybevétele terén. A vállalat-

csoportunk kiépítésével, a vertikális integrá-

ció bővítésével ennek a versenytényezőnek a 

megvalósítása volt a célunk. A gyógyszerpiac  

keretei javarészt változatlanok maradtak, 

azonban a vevői attitűd sokat változott: elő-

térbe került a teljes körű portfólió és a ru-

galmas, gyors szolgáltatásnyújtás igénye, 

aminek elemein és feltételrendszerén fo-

lyamatosan javítottunk működésünk során.  

 

„AHHOZ, HOGY ILYEN SIKERESEK 
LEHETTÜNK, A FELKÉSZÜLÉS MELLETT 
SOK MINDENRE SZÜKSÉGÜNK VOLT: 

A JÓL MEGALKOTOTT KÖZÉP- ÉS 
HOSSZÚTÁVÚ STRATÉGIÁNKRA, 
AZ IDŐBEN ELKÉSZÜLŐ BLK II. 

KAPACITÁSAIRA, ELKÖTELEZETT, 
MEGOLDÁSCENTRIKUS 

KOLLÉGÁINKRA, SZOROS GYÁRTÓI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEINKRE ÉS 

PERSZE A HATÓSÁGOKKAL VALÓ 
FOLYAMATOS EGYEZTETÉSRE. ” 

“IN ORDER TO BE SO SUCCESSFUL, 
WE NEEDED A LOT OF THINGS IN 

ADDITION TO PREPAREDNESS: OUR 
WELL-ESTABLISHED MEDIUM- AND 

LONG-TERM STRATEGY, THE TIMELY 
COMPLETION OF PHASE II OF OUR 

BUDAPEST LOGISTICS CENTRE 
(BLK II), OUR COMMITTED AND 

SOLUTION-ORIENTED COLLEAGUES, 
OUR CLOSE COOPERATION WITH 

MANUFACTURERS AND, OF COURSE, 
OUR CONTINUOUS COORDINATION 

WITH THE AUTHORITIES.” 
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epidemic, war and the economic situation. 

Although solutions are being sought as we 

are writing this, the creation of safety stocks 

and the identification of points of interven-

tion can help. We will continue the fight to 

reduce the incidence and duration of drug 

shortages and are investing significant re-

sources in raising our stock levels.

Pharmaceutical logistics is a highly  

energy-intensive activity, mainly due to 

specific requirements – energy prices have 

increased several times over, followed by 

drastic increases in global fuel prices. We 

have a well thought-out, forward-looking 

strategy to ensure our operations in all cir-

cumstances, but in addition to financial re-

sources, we sometimes need creative prob-

lem-solving skills, too.

One of our development projects was the 

success story of BLK II, the second phase 

of our Budapest Logistics Centre, whose re-

frigerated storage capacity was a response 

to the increased demand for vaccines. Next 

to BLK II, which is now fully operational, we 

are already working on our newest logistics 

facility, the automated warehouse of BLK III. 

Here we will be able to store 20,000 pallets 

of goods for our partners and for our own 

purposes, at low unit costs. The construc-

tion and the expenses of the facility, which 

will be completed in the second half of 2023, 

will be strongly affected by the shortage of 

steel due to the war and by rising prices. 

However, we have successfully applied for 

government support, which will help bal-

ancing the budget.

We continue to pay particular attention 

to quality assurance, as confirmed by the 11 

inspections carried out by the National In-

stitute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI) 

over the past year and a half. We are proud 

of our continued compliance with the high-

est standards for the pharmaceutical trade.

This year, while we maintained our lead-

ing position in the entire pharmaceutical 

market, in the face of exponential cost in-

creases, the profitability of our core business 

– in statutory terms – continues to decline, 

but we expect the profitability of our other 

activities, in particular that of our subsidiar-

ies, to continue to improve, contributing sig-

nificantly to the performance of our private 

pharmacy and hospital business.

With the further consolidation of the 

pharmaceutical market, the importance of 

finding the supplier partner that offers the 

best opportunities for everyone, whether in 

terms of replenishing stocks or other com-

plementary services, has increased. Our aim 

was to achieve this competitive advantage 

by growing our group and improving its 

vertical integration. The framework of the 

pharmaceutical market has remained large-

ly unchanged, but customer attitudes have 

changed considerably, with a focus on the 

demand for a complete portfolio and flexi-

ble, rapid services, elements and conditions 

of which we have continuously improved 

in the past. In the hospital segment, the 

role of the state as a customer has contin-

ued to grow and the demand for medicines 

purchased beyond public procurement has 

been steadily decreasing. Patients and cus-

tomers have become more informed and 

increasingly demand conscious dispensing 

and increased attention from pharmacies.

Safe and reliable supply is becoming 

more and more important and shortages are 

a worldwide problem, exacerbated by the 

Thanks to our logistics development pro-

jects we will soon have the storage capacity  

and technical conditions to become the 

number one wholesaler for the next 10-15 

years. And a highly automated, state-of-

the-art high-bay warehouse will also allow 

us to store emergency stocks that can be 

mobilised in emergency situations. The fact 

that only a few specialists are needed to 

operate this facility provides reassurance 

regarding the continuity of the country’s 

supply of medicines in the event of future 

epidemics.

In the meantime, we are seeing the dark 

clouds gathering over the domestic pharma-

ceutical trade: the usual order of wholesale 

trade has been disrupted, and retail trade 

has been shaken by the changing trend in 

patients’ purchasing habits, in addition to 

the volatility of prescription practices. In the 

longer term, the changing composition of 

the pharmacist community, i.e. generational 

change, and the increasingly severe short-

age of pharmacists and specialist assistants 

could pose a problem, particularly to smaller  

municipalities.

Wholesalers and pharmacies are also af-

fected by staff shortages and rising costs. 

Cost increases accelerated towards the end 

of 2021 and will continue to do so this year. 

Although the surge of energy prices can be 

contained for the time being by well-timed 

and favourably termed contracts, the rise 

in fuel prices is also weighing on us. Mean-

while, inflationary pressures are mounting 

and revenue growth is constrained by legis-

lation. So we have to hope that the war will 

end, inflation will ease and recession fears 

will recede as a result of government action 

both across Europe and in our country.

“IN THEIR WORK, PHARMACISTS IN 
HUNGARY CAN ALSO COUNT AND 
RELY ON OUR SISTER COMPANIES, 

OF WHICH WE OURSELVES ARE VERY 
PROUD.” 

A kórházi szegmensben tovább nőtt az állam 

megrendelő szerepe, a közbeszerzéseken túli 

gyógyszerigény pedig folyamatosan csökken. 

A betegek, vásárlók tudatosabbá váltak, egy-

re inkább igénylik a tudatos expediálást és a 

fokozott figyelmet a gyógyszertárak részéről.

Az ellátásbiztonság kérdése egyre fonto-

sabb, a hiányhelyzetek világszerte problémát 

jelentenek, amit a járvány mellett tovább sú-

lyosbított a háború, valamint a gazdasági 

helyzet. Bár jelenleg is folyik a megoldások 

keresése, a biztonsági készletek kialakítása és 

a beavatkozási pontok azonosítása sokat se-

gíthet. Folytatjuk a küzdelmet a gyógyszerhi-

ányok előfordulásának és idejének mérséklése 

érdekében, ezért jelentős anyagi forrást fordí-

tunk a készletszintünk emelésére.

A gyógyszerlogisztika, elsősorban a speci-

ális elvárások miatt rendkívül energiaigényes 

tevékenység – az energiaárak többszörösére 

növekedését az üzemanyagok világpiaci árá-

nak drasztikus növekedése követte. Átgon-

dolt, előrelátó stratégiával rendelkezünk a 

működésünk biztosítására minden körülmé-

nyek között, de az anyagi erőforrások mellett 

időnként kreatív problémamegoldási képes-

ségeinkre is szükség van.

Beruházásaink közül sikertörténet a BLK 

II., amelynek hűtött tárolókapacitása választ 

adott a vakcinák belépésével megnőtt igé-

nyekre. A mára teljes kihasználtsággal mű-

ködő központ mellett már épül új logisztikai 

létesítményünk, a BLK III. automata raktár-

csarnoka. Itt 20.000 raklapnyi áru tárolását 

tudjuk majd biztosítani partnereink számára 

és saját céljainkra, alacsony fajlagos költségek 

mellett. A 2023 második felére elkészülő léte-

sítmény munkálataira és költségére erős ha-

tást gyakorol a háború miatti acélhiány, illet-

ve az árak emelkedése. Sikeresen pályáztunk 

azonban állami támogatásra, amely hozzájárul 

a költségvetés kiegyensúlyozásához.

Logisztikai fejlesztéseinknek köszönhetően 

rövidesen rendelkezni fogunk azokkal a táro-

lási kapacitásokkal és műszaki feltételekkel, 

amelyek 10-15 évre biztosítják az első számú 

nagykereskedői pozíciót. A nagymértékben 

automatizált, korszerű magasraktár pedig 

olyan biztonsági készletek tárolását is lehető-

vé teszi, amelyeket mozgósítani lehet rendkí-

vüli helyzetekben. Az, hogy a működtetéséhez 

csak néhány szakember szükséges, a későbbi 

járványhelyzetek idején is megnyugtató mó-

don biztosítja az ország gyógyszerellátásának 

folyamatosságát.

Mindeközben érzékelhetőek a hazai 

gyógyszerkereskedelem felett gyülekező sö-

tét felhők is: a nagykereskedelem megszokott 

rendje felbomlott, a kiskereskedelmet pedig 

a gyógyszerfelírás változékonysága mellett a 

betegek vásárlási szokásainak változó trend-

je is megbolygatta. Hosszabb távon okozhat 

problémát – főleg a kisebb települések ellátá-

sában – a gyógyszerésztársadalom összeté-

telének változása, azaz a generációváltás, és 

az egyre súlyosabb gyógyszerész- és szakasz-

szisztens hiány.

 

 

„A HAZAI GYÓGYSZERÉSZEK 
MUNKÁJUK SORÁN SZÁMÍTHATNAK 

ÉS TÁMASZKODHATNAK 
LEÁNYVÁLLALATAINKRA IS, 
AMELYEKRE MI MAGUNK IS 

NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK. ” 
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Unfortunately, wholesalers and retailers 

are also being antagonised at an increasing 

rate. As four-fifths of pharmacies’ expenses 

come from the medicines they purchase, 

they may feel that the wholesaler is the main 

culprit behind the cost increases. Although 

this is not the case, some trade associations 

even reinforce this view. Instead of simplis-

tic, backward-looking attitudes, we need 

to consider the whole picture, as this is the 

only way to ensure a continuous, high quality 

pharmaceutical supply for the population.

In their work, pharmacists in Hungary can 

also count and rely on our sister companies, 

of which we ourselves are very proud. For 

example, Bellis Egészségtár Kft is already the 

third largest national pharmaceutical whole-

saler in the pharmacy segment in terms of 

total turnover, while it placed its operations 

on new foundations. Their new site, BLK II, 

has given them the opportunity to introduce 

additional product ranges and activities, and 

we expect further expansion in the future. 

Meanwhile, Medimpex Gyógyszer Zrt is in-

creasingly strengthening its role as a supplier 

of tendered products, and has turned its nar-

row scope of operations into solid results by 

leveraging its considerable expertise. It has 

also strengthened its veterinary portfolio 

and expanded its pre-wholesaling activities. 

As a young subsidiary, MagiLab Kft operates 

in a narrow market with a well-defined scope 

of activities and, despite its small staff, with 

considerable success. The role and mar-

ket for magistral products is changing, but 

MagiLab Kft is coming up with an effective 

response to the new trends.

Since January, our two pharmacysystem- 

administration sofware-services, QB-Pharma 

and daxa™ have been operating under a 

merged company named Pharma Cloud Kft.

The activities of this company operating in 

a conservative, inflexible market remain a 

strategic focus for us, as does Infomix Kft, 

the operator of the prescription software. 

Indeed, their loosely but well interconnected 

activities make excellent use of the syner-

gies of Hungaropharma: the best example is 

the inclusion of information on temporary or 

permanent shortages.

Pharmazone Kft was launched in 2021 as 

a response to the phenomenon triggered by 

the emergence of e-commerce channels in 

the pharmaceutical retail sector. In partner-

ship with Kalmia Pharmacy, this small but 

highly professional company aims to bring 

the pharmacy’s webshop to the fore-

front of online retail outlets in Hungary.  

To achieve this, they teamed up with Bel-

lis Kft, the provider of the logistics back-

ground, i.e. delivery services. In the few 

months since its launch, the company 

gained a market share of over 10 percent, 

but this was put on hold by the change 

in drug delivery legislation at the end of 

2021. With detailed professional and le-

gal regulation promised for this year, we 

expect that OTC delivery will be possible 

again, helping millions of people in smaller 

settlements.
”THE SUCCESS OF THE HUNGARIAN 

VACCINATION PROGRAMME IS 
ANOTHER TESTIMONY TO THE FACT 
THAT COOPERATION IS THE KEY TO 

SOLVING CRISIS SITUATIONS.” 

A MagiLab Kft. fiatal leányvállalatként szűk pi-

acon, jól körülhatárolható tevékenységgel, és 

kis létszáma ellenére jelentős sikerrel műkö-

dik. A magisztrális termékek szerepe és piaca 

változóban van, de ők mindenre magas szín-

vonalú választ adnak.

Januártól összevontan, Pharma Cloud Kft. 

néven működik a két korábbi, QB-Pharma és 

daxa™ patikai rendszergazdai szolgáltatáso-

kat nyújtó cégünk. A konzervatív, rugalmatlan 

piacon dolgozó cég működése számunkra to-

vábbra is stratégiai irányvonalat jelent, miként 

az orvosi vényíró szoftvert működtető Infomix 

Kft. is. A lazán, de mégis jól kapcsolódó te-

vékenységük ugyanis remekül ki tudja hasz-

nálni a HPH szinergiáit: erre a legjobb példa 

az, hogy a programba beépültek az átmeneti 

vagy tartós hiánycikkekre vonatkozó informá-

ciók is.

2021-ben indult a Pharmazone Kft., amely 

választ ad arra a jelenségre, amit az elektro-

nikus kereskedelmi csatornák megjelenése 

váltott ki a gyógyszer-kiskereskedelemben. A 

Kalmia Gyógyszertárral létrejött együttműkö-

dés keretében ez a kicsiny, de magas szakmai 

tudású cég azt tűzte ki célul, hogy a patika 

webshopját a hazai online boltok élvonalába 

emeli. Mindehhez a Bellis Kft. rendszere bizto-

sítja a logisztikai hátteret, azaz a csomagkül-

dést. Az indulástól eltelt néhány hónap alatt 

10 százalék feletti piaci részesedést sikerült 

elérni, amit viszont megtorpanásra kénysze-

rített a gyógyszerkiszállításra vonatkozó, 2021 

végén hozott jogszabályváltozás. Az idénre 

ígért részletes szakmai és jogi szabályozástól 

A nagykereskedőket és a gyógyszertárakat is 

érinti a munkaerőhiány és a költségek növe-

kedése. A költségek emelkedése 2021 végére 

gyorsult fel, ami idén is tovább fokozódik. Bár 

az energiaárak változását jó időben, jó felté-

telekkel megkötött szerződésekkel egyelőre 

féken tartjuk, az üzemanyagok drágulása ránk 

is terhet ró. Eközben az inflációs nyomás is 

erősödik, a bevételnövekedésnek viszont kor-

látot állítanak a jogszabályok. Így abban kell 

bíznunk, hogy a háború véget ér, az infláció 

csökken, a recessziós félelmek pedig a kor-

mányzati intézkedések hatására Európa-szer-

te és hazánkban is csökkennek.

Sajnos, erőre kapott a nagy- és kiskereske-

dők szembeállítása is. Mivel a patikák költsé-

geinek négyötödét a beszerzett gyógyszerek 

teszik ki, ezért úgy érezhetik, hogy a nagy-

kereskedő a költségnövekedés fő felelőse. 

Ám ez nem így van, viszont egyes szakmai 

szervezetek még erősítik is ezt a vélekedést. 

A leegyszerűsítő, múltba révedő vélemények 

helyett inkább a teljes kép megértésére len-

ne szükség, mert csak ez szolgálja a lakosság 

folyamatos, magas szintű gyógyszerellátását.

A hazai gyógyszerészek munkájuk során 

számíthatnak és támaszkodhatnak leány-

vállalatainkra is, amelyekre mi magunk is na-

gyon büszkék vagyunk. A Bellis Egészségtár 

Kft. például teljes forgalmát tekintve már a 

3. legnagyobb forgalmú országos gyógy-

szer-nagykereskedő a patikai szegmensben, 

miközben új alapokra helyezte működését. 

Új telephelyük, a BLK II. lehetőséget adott 

további termékkörök és tevékenységek beve-

zetéséhez, ezért a jövőben is bővülést várunk. 

Eközben a Medimpex Gyógyszer Zrt. egyre 

erősíti szerepét a tenderes készítmények be-

szállítójaként, és a szűkebb skálán történő 

működést nagy szakértelme kamatoztatásá-

val jó eredményekre váltotta. Mindemellett 

megerősítette állatgyógyászati portfólióját, 

és bővítette pre-wholesaling tevékenységét.  

várjuk, hogy újra lehetővé válik az OTC ké-

szítmények kiszállítása, így segítséget nyújt-

va a kisebb településeken élő millióknak is.

Végül, de nem utolsósorban, a Patika Ma-

nagement Kft. is sikeres évet zárt, referen-

ciapatika-programjuk mellett a Gyöngy Pré-

mium program is sokat erősödött. Az Alma 

és a Gyöngy hálózatokat üzemeltető cégünk 

olyan innovatív értéknövelt szolgáltatásokat 

biztosít a gyógyszerészek számára, melyek 

segítségével a 21. század elvárásainak meg-

felelő, az átlagnál 20-30 százalékkal jöve-

delmezőbb patikákat tudnak működtetni. A 

náluk rendelkezésre álló tudás, know-how és 

erőforrás biztosítja, hogy a gyógyszerészek 

eredményes gazdálkodás mellett több időt 

tudjanak szakmai tevékenységükre, betege-

ik ellátására fordítani.

A pandémia alatt a gyógyszerfogyasz-

tási szokások is megváltoztak, és a patikák 

számára felértékelődtek trade marketing 

aktivitásaink. A KedvezménygyÁR kifor-

rott, kedvelt márkává vált, jelentős részben 

nagyon népszerű, innovatív promócióinak 

köszönhetően. Call centeres és egyéb akció-

inkkal pedig nem csak kedvező üzleti lehető-

séget, hanem a pandémiás körülményeknek 

is megfelelő aktivitásokat kínáltunk partne-

reinknek. Idén kiemelt célunk vevőkapcsola-

tainkat új alapokra helyezve növelni a szol-

gáltatásaink színvonalát.

Szakmai kapcsolataink minden téren 

sokat erősödtek. A vakcinák tárolásával 

és szállításával kapcsolatban az OGYÉI, az 

NNK és az OKFŐ segítségét emelhetjük ki, 

de a járványhoz kapcsolódó ismeretek ösz-

szegyűjtésében és rendszerezésében az 

MGYT, valamint a gyógyszerésztudományi 

karok, közülük is kiemelten a Pécsi Tudo-

mányegyetem volt segítségünkre – az infor-

mációcsere gyors és hatékony volt. Kórházi 

és patikai partnereinkkel is a korábbiaknál 

szorosabb kapcsolat és jobb kooperáció 

„A MAGYAR VAKCINÁCIÓS 
PROGRAM SIKERE IS TANÚSÍTJA, 

HOGY A VÁLSÁGHELYZETEK 
MEGOLDÁSÁNAK KULCSA AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS.” 
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Last but not least, Patika Management 

Kft has also had a successful year, with the 

Gyöngy Prémium programme gaining a lot of 

momentum alongside its reference pharmacy 

programme. This Hungaropharma sister com-

pany, which operates the Alma and Gyöngy 

pharmacy networks, provides pharmacists 

with innovative value-added services that en-

able them to operate pharmacies that meet 

21st century standards and are 20-30 per-

cent more profitable than the average. Their 

knowledge, know-how and resources ensure 

that pharmacists can devote more time to 

their professional activities and patient care, 

while maintaining their businesses efficiency.

Consumption patterns have also 

changed during the pandemic and trade 

marketing activities have become more val-

uable for pharmacies. KedvezménygyÁR 

(meaning ‘discount factory’) has become 

an established and popular brand, thanks 

in large part to its very successful and in-

novative discount schemes. And through 

our call centre and other promotions, we 

offered our partners not only a favourable 

business opportunity, but also activities that 

are pandemic-compatible. This year, our pri- 

ority is to raise the quality of our services by 

putting our customer relationships on new 

foundations.

Our professional relations have grown 

stronger in all areas. We wish to mention 

here the assistance of the National Insti-

tute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI), 

the National Public Health Centre (NNK) 

and the National Healthcare Service Centre  

(OKFŐ) in the storage and transport of 

vaccines, but the Hungarian Society for  

Pharmaceutical Sciences (MGYT) and the 

university faculties of pharmacy, especially 

at the University of Pécs have also helped 

us in the collection and systematisation of 

knowledge related to the epidemic – the 

exchange of information was fast and effi-

cient. We also developed a closer relation-

ship and better cooperation with our hospi-

tal and pharmacy partners than before, but 

unfortunately the same cannot be said of 

all professional bodies and trade associa-

tions – we hope, however, that this is only a 

temporary disruption.

The success of the Hungarian vaccina-

tion programme is another testimony to the 

fact that cooperation is the key to solving 

crisis situations. This internationally recog-

nised success is partly down to the work 

carried out by Hungaropharma. This year, 

however, the war has presented us with 

new challenges, which our strong relation-

ships and experience of previous market 

turbulence will help us to solve.

Despite the adverse economic trends, we 

continued and even expanded our corpo-

rate social responsibility programmes. We 

held our largest pharmaceutical meeting, 

grandEXPO, in the online space and the 

event not only set a record for attendance, 

but also won several prestigious awards. 

We continued Kávészünet (Coffee Break), 

our series of professional roundtable dis-

cussions on important issues such as work-

force retention and pharmacist-patient 

communication. We launched our series 

promoting the profession, Gyógyszerész a 

tára mögött (Pharmacist Behind the Coun-

ter), and a series of communication films 

to help with conflict resolution, Nehéz es-

etek a tára mögött (Difficult Cases Behind 

the Counter). We continued our environ-

mentally-focused Ökopatika initiative and 

launched a mentoring programme through 

the 21 Women for Health Foundation. Our 

Mátyás Rozsnyay Scholarship, our internship 

programme with HUPSA and the training of 

company experts at universities are in place 

to help future generations. Through our 

Együtt a helyi közösségekért (Together for 

Local Communities) programme we contin-

ued to support local initiatives through grant 

opportunities, and we organised a fundrais-

ing campaign together with the Ecumenical 

Relief Organisation. All of this demonstrates 

how much we are doing to develop the phar-

maceutical sector and modernize the retail 

market.

The Hungaropharma Group is the larg-

est integrated healthcare provider in Hun-

gary. As a major and robust corporation in 

responsible Hungarian ownership with a 

strong logistical background, we continue to 

put the safety of pharmaceutical supply for 

Hungarian patients at the top of our agenda. 

Our strategic investments as a large national  

company are in the interests of all players 

in the pharmaceutical wholesale and retail 

trade, based on fair and sustainable profit 

targets. In addition to the high quality of our 

core business, we have made and continue 

to make a significant contribution through 

our subsidiaries to innovation in the various 

segments of the market and to the adapta-

tion of international trends.

2022 is about changing needs and cir-

cumstances, but we can adapt and continue 

to develop through our long-term strategic 

objectives. Some of this is happening at the 

level of large systems, such as the BLK III 

development project or the roll-out of our 

data warehouse, but the improvements in 

our digital services in the spirit of automa-

tion will also be directly experienced by our 

customers.

Several events testify to the recognition of the Hungarian pharmaceutical trade, inclu-

ding Hungaropharma and the work of CEO Antal Feller: he was elected a member of the 

Board of Directors of GIRP (the European Association of Pharmaceutical Wholesalers), re-

ceived a prestigious state award, the Civilian Order of the Hungarian Golden Cross of Merit, 

and was awarded the Dr István Orbán Memorial Medal at the anniversary conference of the 

Hungarian Association of Pharmaceutical Manufacturers (MAGYOSZ). Last but not least, it 

was under his presidency that the Association of Pharmaceutical Wholesalers celebrated 

its 25th anniversary last year.

számú feladatunknak. Stratégiai invesztícióink 

nemzeti nagyvállalatként a korrekt és fenn-

tartható profitérdekek mentén a gyógyszerek 

nagy- és kiskereskedelme minden szereplőjé-

nek érdekeiben állnak. Alaptevékenységünk 

magas színvonalú ellátása mellett leányvál-

lalataink révén jelentősen hozzájárultunk és 

járulunk a piac különböző szegmenseinek in-

novációjához, a nemzetközi trendek adaptá-

lásához.

A magyar gyógyszerkereskedelem, ezen belül a Hungaropharma és dr. Feller Antal 

vezérigazgató munkájának elismeréséről tanúskodik több esemény is: a GIRP (Európai 

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége) igazgatóságának tagjává választották, rangos ál-

lami díjban, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült, a 

MAGYOSZ jubileumi konferenciáján pedig a Dr. Orbán István Emlékérmet vehette át. Végül, 

de nem utolsósorban, az ő elnöksége alatt ünnepelhette tavaly a Gyógyszer-nagykereske-

dők Szövetsége a 25. éves jubileumát.

2022. a megváltozott igényekről és körül-

ményekről szól. Mi azonban – hosszútávú, stra-

tégiai céljaink révén – alkalmazkodni tudunk 

ehhez, és tovább folytatjuk fejlesztéseinket. 

Ezek egy része a nagy rendszerek szintjén 

zajlik, mint például a BLK III. beruházás vagy 

az adattárház kiépítése, de az automatizmus 

jegyében digitális szolgáltatásaink fejlesztése-

it vevőink közvetlenül is megtapasztalhatják 

majd.

alakult ki. Sajnos a szakmai-érdekképviseleti 

szervezetek nem mindegyikéről mondható 

el ugyanez – bízunk azonban abban, hogy ez 

csak átmeneti zavar a rendszerben.

A magyar vakcinációs program sikere is 

tanúsítja, hogy a válsághelyzetek megoldá-

sának kulcsa az együttműködés. A nemzet-

közileg is elismert eredmény többek között a 

Hungaropharma tevékenységének is köszön-

hető. Idén azonban a háború újabb kihívások 

elé állított minket, melyek megoldásához szi-

lárd kapcsolataink és a korábbi piaci turbulen-

ciák tapasztalatai segítséget jelentenek.

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok el-

lenére folytattuk, sőt bővítettük társadalmi 

felelősségvállalás keretében zajló program-

jainkat. Online térben tartottuk meg a legna-

gyobb gyógyszerész-találkozót, a grandEX-

PO-t, amely nem csak résztvevői rekordot 

döntött, hanem több neves elismeréssel is dí-

jazták. Folytattuk a Kávészünet című szakmai 

kerekasztal-beszélgetéseink sorát, melyek 

fontos, aktuális témákról, például a munka-

erő-megtartásról vagy a gyógyszerész-beteg 

kommunikációról szólnak. Elindítottuk a hiva-

tást népszerűsítő sorozatunkat „Gyógysze-

rész a tára mögött” címmel, és egy konfliktus-

kezelésben segítséget nyújtó kommunikációs 

filmsorozatot is, „Nehéz esetek a tára mögött” 

címmel. Folytatódott a környezetvédelmi fó-

kuszú Ökopatika kezdeményezésünk, és a 

21 Nő az egészségügyért Alapítvány révén 

mentorprogramot indítottunk. A jövő gene-

rációinak szól Rozsnyay Mátyás ösztöndíjunk, 

a HUPSA-val közös gyakornoki programunk, 

valamint a vállalat szakembereinek oktatási 

tevékenysége az egyetemeken. Együtt a helyi 

közösségekért programunkkal továbbra is tá-

mogattuk a helyi kezdeményezéseket pályá-

zati lehetőségek formájában, az Ökumenikus 

Segélyszervezettel közösen pedig gyűjtést 

szerveztünk. Mindezek jól mutatják, milyen 

sokat teszünk a gyógyszerészet fejlődéséért, 

a kiskereskedelmi piac modernizálásáért.

A Hungaropharma vállalatcsoport Ma-

gyarország legnagyobb egészségügyi integ-

rációja. Robusztus, erős logisztikai háttérrel 

rendelkező, felelős magyar tulajdonú nagyvál-

lalatként továbbra is a hazai betegek gyógy-

szerellátásának biztonságát tekintjük első 



AS A MARKET-LEADING, HUNGARIAN-OWNED PHARMACEUTICAL WHOLESALER, WE ARE ACCOUNTABLE 

TO ALL MEMBERS OF SOCIETY. IT IS UP TO US TO MAKE SURE THAT PATIENTS SEEKING A REMEDY HAVE 

TIMELY AND SAFE ACCESS TO THE MEDICATION THEY NEED, ANYWHERE IN THE COUNTRY, AT ANY TIME 

– EVEN DURING A PANDEMIC EMERGENCY. FOR US, IT HAS NEVER BEEN A QUESTION OF WHETHER WE 

SHOULD PUT BUSINESS OR PROFESSIONAL INTERESTS FIRST IN THE PHARMACEUTICAL TRADE. FOR YEARS, 

WE HAVE BEEN COMMITTED TO WORKING HARD ON RAISING THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY.

PIACVEZETŐ, MAGYAR TULAJDONÚ GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDŐKÉNT FELELŐSEK VAGYUNK A 

TÁRSADALOM MINDEN TAGJA IRÁNT. RAJTUNK MÚLIK, HOGY A GYÓGYULÁST KERESŐ BETEG IDŐBEN 

ÉS BIZTONSÁGOSAN HOZZÁJUSSON A SZÁMÁRA SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNYHEZ, AZ ORSZÁG BÁRMELY 

PONTJÁN, BÁRMIKOR – LEGYEN AZ AKÁR EGY PANDÉMIA OKOZTA VESZÉLYHELYZET. SZÁMUNKRA 

SOSEM VOLT KÉRDÉS, HOGY A GYÓGYSZERKERESKEDELEMBEN AZ ÜZLETI VAGY A SZAKMAI 

ÉRDEKEKET TARTSUK-E SZEM ELŐTT. ÉVEK ÓTA ELKÖTELEZETTEN ÉS SOKAT TESZÜNK AZÉRT, HOGY A 

GYÓGYSZERÉSZET SZAKMAI SZÍNVONALA EGYRE MAGASABBRA EMELKEDHESSEN.
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HUNGAROPHARMA ZRT.
As the market leader in Hungary, our company is constantly working to offer its partners a broader portfolio and a wider terri-

torial coverage in the field of pharmaceutical trade. Our position keeps us in constant motion: our aim is to maximize synergies 

and contribute to the development of the sector while becoming a driving force in the pharmaceutical trade through horizontal 

integration.

BELLIS EGESZSEGTAR KFT. Bellis  100%
Hungaropharma aims is to develop this company into the country’s 

largest retailer of herbal drugs and other products. To this end, it 

is constantly expanding its range so that pharmacies can always 

offer a quality range of products that is wider than that offered by 

drugstores and other outlets selling herbal products. The company 

considers it important that all medicines and a part of medical devic-

es, infant formulae and nappies are channelled back to pharmacies. 

Bellis can also improve the access of the Hungarian population to 

health products as a support service provider for webshops.

INFOMIX KFT.   100%
Founded in 1990, Infomix Kft provides proprietary software for 

primary and specialist care physicians. It has a significant market 

share of nearly 50% in the GP software market. Infomix, which 

has nationwide coverage, aims to support its partners’ medical 

decision-making processes and minimise their administrative 

burden to facilitate high quality patient care.

MAGILAB KFT.  100%
Hungaropharma’s pharmaceutical raw materials division, whose 

main activities are the supply of raw materials and packaging ma-

terials for magistral preparations to pharmacies, the production of 

pharmaceutical materials and packaging for the hospital market, 

the supply of raw materials to manufacturers of Galenic products 

and the production of proprietary branded preparations. It aims 

to achieve a market share of almost 30% within 5 years. 

MEDIMPEX ZRT.  100%
The focus of its activities is on pre-wholesaling, i.e. contract ware-

housing and the operation of consignment warehouses. It works 

primarily with distributors of veterinary products and ophthalmic

preparations. The company also participates in public procure-

ment procedures announced by the OEP (the National Health 

Insurance Fund, from 2017 NEAK, the National Health Insurance 

Fund Administration). 

PATIKA MANAGEMENT KFT. 100%

  

One of its main tasks was the operation of its own pharmacies. 

At the end of 2015, the parent company decided to sell its entire 

stake in the pharmacies, accepting the changes in the law and 

complying with the government’s intention. The divested phar-

macies now participate – almost fully – in the ALMA franchise 

cooperation as independently owned members. The company’s 

priority is to operate pharmacy marketing cooperation models 

as successfully as possible. Its flagships are the Gyöngy Prémium 

and the Referenciapatika (Reference Pharmacy) Schemes. The 

Gyöngy Prémium Scheme provides tangible business benefits 

and opens up new avenues for member pharmacies in product 

segments beyond pharmaceutical retailing. The Referenciapatika 

Scheme fundamentally transforms the way pharmacies operate, 

providing a complete change of business model, implementing a 

range of professional, consumer and business benefits.

NORMALAND KFT.   100%
Following the sale of the pharmacies owned by the company formerly 

known as ALMA Gyógyszertár Működtető Kft (ALMA Pharmacy 

Operating Ltd.), the name was changed and the company now 

specialises in the exploitation and sale of the properties acquired 

and the provision of accounting services.

PHARMA CLOUD KFT.  100%
As part of the vertical integration of Hungaropharma Zrt, its sub-

sidiary, Pharma Cloud Kft, leveraging the shared know-how, the 

combined resources and the solid background of the market leader  

group of companies and its two system administration software 

services, QB-Pharma and daxa™, will continue to operate both 

pharmacy software services in parallel under a single administra-

tion from 1 January 2022. daxa™ was launched in the first half of 

2017 as the latest generation of cloud-based pharmacy software, 

while QB-Pharma has been present in the IT market serving pub-

lic pharmacies for 28 years. The modules of both software prod-

ucts provide a wide range of features and electronic connections 

that make the pharmacist’s work more accurate and easier. 

PHARMAZONE KFT.  100%
The mission of Pharmazone WS Kft is to facilitate business presence 

for Hungaropharma Group in the electronic sales channel. 

RECYCLOMED KFT.  36%
Its main activity is the collection of pharmaceutical waste. As the 

sole coordinator of the process, with a national coverage and to the 

satisfaction of industry players, it has so far collected more than 

1500 tons of pharmaceutical waste, thus contributing greatly to the 

reduction of the environmental impact of the industry.

THE HUNGAROPHARMA COMPANY GROUP

 

 HUNGAROPHARMA VÁLLALATCSOPORT
HUNGAROPHARMA ZRT.
Hazai piacvezetőként cégünk folyamatosan dolgozik azon, hogy a gyógyszer-kereskedelem területén minél szélesebb port-

fólióval és területi lefedettséggel legyen jelen partnerei számára. Pozíciónk folyamatos mozgásban tart minket: célunk, hogy 

a szinergiákat maximálisan kihasználva hozzájáruljunk az ágazat fejlődéshez és a horizontális integráció révén a gyógyszerke-

reskedelem motorjává váljunk.

BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT. Bellis  100%
A Hungaropharma célja, hogy az ország legnagyobb fitotéka/

egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyamatosan bővíti a 

választékát, hogy a gyógyszertárak minden esetben olyan minőségi 

termékpalettát tudjanak felmutatni, amely a drogériák és egyéb 

fitotéka üzletek kínálatánál szélesebb. A vállalat fontosnak tartja, 

hogy a gyógyszerek teljes körűen, a gyógyászati segédeszközök, 

tápszerek és pelenkák pedig részben visszakerüljenek a patikákba. 

A Bellis webshopokat kiszolgáló háttérintézményként is képes ja-

vítani a magyar lakosság hatékony hozzáférését az egészségügyi 

termékekhez.

INFOMIX KFT.   100%
Az 1990-ben alapított Infomix Kft. az alapellátásban és szakellá-

tásban dolgozó orvosok részére biztosít saját fejlesztésű szoftve-

reket. Kiemelkedő, közel 50 százalékos piaci részesedéssel bír a 

háziorvosi programok piacán. Az országos lefedettséget biztosító 

Infomix célja felhasználói orvosszakmai döntéseinek támogatása, 

adminisztratív terheinek minimálisra csökkentése a betegek magas 

szintű ellátása érdekében. 2019 novemberétől a Hungaropharma 

Vállalatcsoport tagja. 

MAGILAB KFT.  100%
A Hungaropharma gyógyszeralapanyag üzletága, melynek fő 

tevékenységei a magisztrális készítményekhez szükséges alap-

anyag és csomagolóanyag biztosítása a patikák számára, a kórházi 

piacra kiszerelt gyógyszeranyag és csomagolóanyag előállítása, 

a galenusi gyógyszergyártók alapanyag-ellátása, valamint a saját 

márkás készítmények előállítása. Célja, hogy 5 éven belül közel 

30%-os piaci részesedést érjen el. 

MEDIMPEX ZRT.  100%
Tevékenységének súlypontja a pre-wholesaling tevékenység, 

vagyis a bérraktározás és a konszignációs raktárak működtetése. 

Állatgyógyászati termékek, szemészeti készítmények forgalma-

zóival kiemelten működik együtt, és az OEP (2017-től NEAK) által 

meghirdetett közbeszerzési eljárásokon indul. 

PATIKA MANAGEMENT KFT. 100%

  

Egyik fontos feladata a saját tulajdonú gyógyszertárak működtetése 

volt. 2015 végén az anyavállalat döntése értelmében – elfogadva 

a törvényi változásokat és a kormányzati szándékot megértve 

– teljes körűen értékesítette a gyógyszertárak tulajdonrészét.  

Az értékesített gyógyszertárak immáron tulajdoni szempontból 

független tagokként vesznek részt – szinte maradéktalanul – az 

ALMA franchise-együttműködésben. A vállalat kiemelkedő feladata 

a patikai marketing együttműködési modellek minél sikeresebb 

működtetése. A cég zászlóhajói a Gyöngy Prémium, valamint a 

Referenciapatika Programok. A Gyöngy Prémiumprogram mér-

hető üzleti előnyöket nyújt, és a gyógyszer-kiskereskedelmen túli 

termékszegmensekben is új utakat nyit meg a tagpatikák számára. 

A Referenciapatika Program alapjaiban újítja meg a meg a patikák 

működését, teljes üzleti modellváltás biztosít, számos szakmai, 

fogyasztói és üzleti előnyt implementálva.

NORMALAND KFT.   100%
ALMA Gyógyszertár Működtető Kft. volt a korábbi neve. A vál-

lalat által tulajdonolt gyógyszertárak értékesítését követően a 

cég neve megváltozott, tevékenysége pedig az átvett ingatlanok 

hasznosítására, értékesítésére, valamint számviteli szolgáltatások 

biztosítására specializálódott. 

PHARMA CLOUD KFT.      100%
A Hungaropharma Zrt. vertikális integrációjának részeként leány-

vállalata, a Pharma Cloud Kft., kiaknázva a közös know-how-t, a 

megnövekedő erőforrásokat, valamint a piacvezető Vállatcsoport 

stabil hátterét, két patikai rendszergazdai szoftverszolgáltatását, 

a QB-Pharmát és a daxa™-t 2022. január 1.-től egy ügyvitel alá 

vonva üzemelteti tovább párhuzamosan mindkét patikai szoftvert 

és azok kapcsolódó szolgáltatásait. A daxa™ 2017 első félévé-

ben jelent meg a piacon legújabb generációs, felhő alapú patikai 

szoftverként, a QB-Pharma pedig 28 éve van jelen a közforgalmú 

gyógyszertárakat kiszolgáló informatikai piacon. Mindkét szoftver 

moduljai biztosítják a legkülönbözőbb funkciókat, elektronikus 

kapcsolatokat, melyek a gyógyszerészi munkát teszik pontosab-

bá és egyszerűbbé. 

PHARMAZONE KFT.  100%
A Pharmazone WS Kft. feladata, hogy a Hungaropharma csoport 

számára üzleti jelenlétet biztosítson elektronikus értékesítési 

csatornában. 

RECYCLOMED KFT.  36%
Fő tevékenysége a gyógyszerhulladék begyűjtése. A folyamat ki-

zárólagos koordinátoraként, országos lefedettséggel és a szakma 

megelégedésére, eddig több mint 1500 tonna gyógyszerhulladékot 

gyűjtött be, nagymértékben hozzájárulva ezáltal a környezetter-

helés csökkentéséhez.
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OUR COLLEAGUES

FACTS AND FIGURES IN 2021

Average number of employees 634 people

GENDER DISTRIBUTION

Female 384 people

Male 250 people

TYPE OF EMPLOYMENT

Physical staff 327 people

Intellectual staff 307 people

EMPLOYMENT BY WORKING HOURS

Full-time employees 548 people

Part-time employees 86 people

We are finding that stability has become more val-

uable: in 2021, we, too, established working arrange-

ments that are based on stability, long-term efficiency  

and a focus on flexibility. Based on an overview of 

different positions we introduced home office and 

part-time remote working options, and completed the 

associated tasks quickly and seamlessly with the help 

of our IT staff.

We were also able to pursue meaningful recruit-

ing activities in order to optimize our workforce, with  

regular recruitment interviews taking place despite 

the reduced opportunities for face-to-face meetings. 

We joined our forces to meet the challenges of 

vaccine distribution despite the period of uncertainty,  

which further strengthened the Hungaropharma 

community. Sticking together in this difficult and so-

cially important work has become an integral part 

of our company culture. This is reflected not only on 

the company atmosphere but also in staff turnover  

figures: in the past four years, employee fluctuation at 

Hungaropharma has fallen from 17% to 8%. Compared 

to 2018, the number of people leaving the company 

has fallen by 21% in the Eastern Hungary region, 17% in 

Western Hungary and 16% in Budapest.

2021 brought significant changes in both working 

conditions and on the labour market, of which one of 

the most significant, dominating the entire year was 

the distribution of vaccines at the Budapest Logistics 

Centre. We are pleased to report that in the second 

year of the pandemic we did not have to reduce ser-

vice on account of mass illnesses, managed to fully 

implement an inflation-linked salary increase across 

the company and could even introduce a catch-up 

benefits package for our colleagues at the Budapest 

Logistics Centre. 

Continuing with our 2020 pandemic measures, we 

regularly helped our staff with protective equipment, 

masks and disinfectants, and provided continuous 

testing. Vaccinations could be administered to our col-

leagues even in the Logistics Centres. The HR area, too, 

can boast of digital improvements: we introduced the 

E-salary register, which not only reduced the company’s 

ecological footprint but was also one of the tools we 

used to fight the pandemic. 

KOLLÉGÁINK

ADATOK 2021-BEN

A foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma

634 fő

NEMEK MEGOSZLÁSA

Nő 384 fő

Férfi 250 fő

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE

Fizikai munkatárs 327 fő

Szellemi munkatárs 307 fő

FOGLALKOZTATÁS MUNKAIDŐ SZERINT

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

548 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

86 fő

köröket, pozíciónként különböző munkarendben vezet-

tünk be a home office és a részleges távmunka lehető-

ségeit, sőt az ezzel járó teendőket az IT munkatársaink 

segítségével gyorsan és zökkenőmentesen végeztük el.

A munkaerő optimalizálásának érdekében érdemben 

tudtuk folytatni az új kollégák felvételét is, a személyes 

találkozások lehetőségének csökkenése ellenére is rend-

szeresen zajlottak felvételi interjúk. 

Közösen tettünk eleget az oltóanyag-disztribúció 

kihívásainak a bizonytalanságokkal teli időszak ellenére 

is, ami tovább erősítette a Hungaropharma közösséget. 

Szerves része lett a cégkultúrának az összetartás a ke-

mény, társadalmilag nagy jelentőséggel bíró munkában. 

Ez nemcsak a közhangulatban, de a fluktuációra vonat-

kozó számokadatokban is kirajzolódik: a munkaerőinga-

dozás az elmúlt négy évben a Hungaropharmánál 17 szá-

zalékról 8 százalékra csökkent. A kelet-magyarországi 

régióban 2018-hoz képest 21 százalékkal, a nyugat-ma-

gyarországiban 17 százalékkal, Budapesten pedig 16 szá-

zalékkal csökkent a kilépők száma. 

2021 mind a munkakörülmények, mind a munkaerő-

piac tekintetében jelentős változásokat hozott, amelyek 

közül az egyik legmarkánsabb az egész évet meghatá-

rozó oltóanyag-disztribúció a Budapesti Logisztikai Köz-

pontban. Örömmel számolunk be arról, hogy a pandémia 

második évében sem kellett tömeges megbetegedések 

miatt szolgáltatáscsökkentést életbe léptetni, továbbá 

maradéktalanul megvalósítottuk az inflációkövető bér-

fejlesztést az egész vállalatra kiterjedően, a Budapesti 

Logisztikai Központban pedig felzárkóztató juttatáscso-

magot is biztosítottunk kollégáinknak. 

Folytatva a 2020-as járványügyi intézkedéseket, 

munkatársainkat rendszeresen támogattuk védőesz-

közökkel, maszkokkal és fertőtlenítőszerekkel, és folya-

matos tesztelést biztosítottunk. Az oltásokat már akár a 

Logisztikai Központokban is felvehették kollégáink. A HR 

terület is büszkélkedhet digitális fejlesztéssel, hiszen be-

vezettük az E-bérjegyzéket, amely nemcsak a cég öko-

lógiai lábnyomának csökkentését eredményezte, de egy 

volt a pandémia elleni védekezés eszközeinek sorában is. 

Azt tapasztaljuk, hogy felértékelődött a stabilitás: 

2021-ben mi is berendezkedtünk egy szilárd alapokon 

nyugvó, hosszútávon is hatékony munkarendre, melynek 

központjában a rugalmasság áll. Felülvizsgálva a munka-
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As a leading pharmaceutical wholesaler, one of 

our most important tasks is to keep up with chang-

ing market requirements by continuously improving 

the Group’s processes that underpin the solutions we 

deliver – be it IT, logistics, transport or other internal 

systems. This continuous improvement enables us to 

offer our partners innovative, high-quality and – last 

but not least – sustainable services based on modern 

technologies, and also helps us maintain our market le-

adership.

Our strategy is to see Hungaropharma not as a single  

company, but as a group of many organisations, all 

working to provide professional service and support 

to private companies operating pharmacies in the in-

patient and private healthcare sectors, offering a wide 

range of development opportunities. This is what the 

Hungaropharma Development Programme is built on, 

now with a new element of non-reimbursable subsidies 

specifically for the renewal of IT equipment.

In 2021, cooperation with subsidiaries within the 

organization was reinforced, and, notably, one of 

the largest fully in-house IT development projects 

is linked to a subsidiary: the integration of our web-

shop with Bellis. As part of this process, our deve- 

lopers created a user-friendly interface that connects  

Hungaropharma’s SAP system, the pharmacy software 

and the company’s webshop engine. This simplified 

many workflows, giving the webshop a renewed look 

and feel and modern functionality.

We also completely renewed the back-end engine 

for our contract warehousing operation: with an 

SAP-based solution, now six complex functions are 

operating within the service. We introduced compre-

hensive data reporting, i.e. goods reception, discharge, 

quality assurance release and even returns can be 

tracked and managed using a single, fully integra-

ted interface, in line with the individual needs of our 

partners. Thanks to these improvements, the contract 

warehousing and webshop can now even be combined,  

should the need arise in the future. Hungaropharma is 

not only responding to the challenges of the modern 

age, but also anticipating them and continues to invest 

in the future: We are expanding our Tündérfürt utca 

site with a 20,000 pallet warehouse with state-of-the-

art technologies: this will be our BLK III facility. The 

new, fully automated high-bay warehouse will not only 

provide additional high quality professional services to 

the industry and the Hungarian patient supply chain, 

but will also be able to actively participate in the imple-

mentation of the Hungarian healthcare self-sufficiency 

strategy.

OUR DEVELOPMENTSFEJLESZTÉSEINK

Vezető gyógyszer-nagykereskedőként az egyik 

legfontosabb feladatunk, hogy a változó piaci köve-

telményekkel lépést tartva folyamatosan fejlesszük a 

vállalatcsoport azon folyamatait, amelyek a szolgálta-

tott megoldásaink hátterét biztosítják – legyen szó in-

formatikai, logisztikai, szállítási vagy egyéb belső rend-

szerekről. Az így folyamatosan fenntartott fejlődéssel 

mindig innovatív, modern technológiákon alapuló, 

magas minőségű, és nem utolsó sorban fenntartható 

szolgáltatásokat nyújthatunk partnereinknek, valamint 

a cég piacvezető szerepét is segít fenntartani.

Stratégiánk szerint nem egyszerű vállalatként, ha-

nem egy számos szervezetből álló cégcsoportként 

tekintünk a Hungaropharmára, melynek minden tag-

ja azon dolgozik, hogy a fekvőbeteg, illetve a magán 

-egészségügy ellátása mellett a gyógyszertárakat 

működtető magánvállalkozásokat professzionálisan 

kiszolgáljuk, valamint támogassuk, és fejlesztési lehe-

tőségek széles eszköztárát ajánljuk. A HPH Fejleszté-

si Program is erre épül, melynek egyik új eleme, hogy 

kifejezetten az informatikai eszközpark megújításához 

nyújtunk vissza nem térítendő támogatást.

A szervezeten belüli együttműködés a leányvállala-

tokkal 2021-ben tovább erősödött, és az egyik legna-

gyobb, teljes mértékben saját informatikai fejlesztés is 

egy leányvállalathoz köthető: A webshopunk integrá-

ciója a Bellis-szel. Ennek keretében fejlesztőink olyan 

felhasználóbarát interfészt készítettek, amely összeköti 

a Hungaropharma SAP rendszerét, a patikai szoftvert, 

illetve a céges webshopmotort. Ez számos munkafo-

lyamatot leegyszerűsített, így megújultan és modern 

funkciókkal működik a webshop.

A bérraktári szolgáltatásaink működésének háttér-

motorját is teljesen megújítottuk: egy SAP-alapú meg-

oldással immár hat komplex funkció működik aktívan 

a szolgáltatáson belül. Teljes körű adatszolgáltatást 

vezettünk be, azaz az áru beérkezése, a kiadása, a mi-

nőségbiztosítási felszabadítás, valamint még a visz-

száru is nyomon követhető és kezelhető egy-egy tel-

jesen integrált interfészen, a partnerek egyéni igényei 

szerint. A bérraktározás és a webshop a fejlesztések-

nek köszönhetően már akár kombinálva is működhet, 

amennyiben erre felmerül az igény a jövőben. A Hun-

garopharma nem csupán reagál a modern kor kihívá-

saira, hanem azok elébe megy és továbbra is a jövőbe 

fektet. 2021-ben újabb milliárdos fejlesztésbe fogtunk: 

Tündérfürt utcai telephelyünket egy 20 ezer raklapos, 

modern technológiákkal működő raktárral bővítjük:  

ez lesz a BLK III. Az új, teljesen automatizált magas-

raktár nemcsak a szektor szereplőinek, valamint a ma-

gyar betegellátási láncnak biztosít majd további magas 

szakmai színvonalú szolgáltatást, hanem képes lesz ak-

tívan bekapcsolódni a magyar egészségipari önellátási 

stratégia végrehajtásába is.
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In 2021, there was hardly an operational 

area within Hungaropharma that was not 

affected by vaccine distribution. We intro- 

duced a number of improvements to increase 

the level of efficiency in vaccine movement 

and storage, such as more modern cold bo-

xes and IT systems configured for our free-

zer and warehouse facilities. At the Budapest 

Logistics Centre (BLK), we integrated surve-

illance and refrigeration in a single, synchro-

nized system. We replaced the fire protection 

system in BLK I and upgraded the intrusion 

detection equipment and the existing 2-8°C 

cooling system. We also reconstructed the 

air conditioning in the over 1,200 square met-

res of the transport area and we aim to use 

new technologies in delivery, too, such as 

electric-powered vehicles.

We also started modernizing the heating 

system at our headquarters in Kaposvár and 

expanding the cold store in Debrecen. In 

Veszprém and Miskolc, we upgraded our drug 

warehouses to enable modern logistics opera-

tions for the expanded range of psychotropic 

substances. We also laid the foundations for 

extending and expanding the access control 

system used in the BLK facility to central lo-

cations in the country.

In addition to all this, there are a number 

of development projects underway at the 

company that, although they were an integral 

part of 2021, we are still actively working on in 

2022. One of these is the roll-out of a new di-

gital channel, the HPH GO mobile app, which 

is in the final stages of development. Another 

project, requiring a similar amount of dedi-

cation and planning, is the modernization of 

two data centers of Hungaropharma. We also 

made a number of small changes to our IT 

infrastructure, such as switching to new ser-

vers. We renewed the cancellation rights on 

Extranet and in SAP, and to make the daily 

work of our partners easier, we added addi-

tional convenience features to our Extranet. 

We are thinking in the long-term, so we also 

launched a new project: we laid the founda-

tions for the design of our demand forecast-

ing system.

We also strengthened our relationships 

with manufacturers and broadened the plat-

forms where our pharmaceutical partners 

can exchange first-hand information.

The driving force behind these improve-

ments is not only to our intention to make 

things smoother and faster, but also to add-

ress various data security concerns. We place 

a strong emphasis on security, which is why 

we separated IT security from the IT opera-

tions team and set up a separate IT security 

department. Hungaropharma’s IT team has 

been reinforced with new colleagues spe-

cialising in data security. For our critical IT 

infrastructure, we introduced a system that 

continuously monitors the internal firewall 

of the security architecture and optimizes it 

with penetration tests. This so-called ‘auto-

mated ethical hacking solution’, coupled with 

the manual tests we have been performing 

on an annual and semi-annual basis, ensures 

outstanding data security results. 

We will continue to improve our secure, 

efficient and sustainable operations both for 

our partners and within the group, and we 

also encourage our partners to continue to 

be proactive in their development projects.

2021-ben aligha volt olyan működési te-

rület a Hungaropharmán belül, amit ne érin-

tett volna a vakcinadisztribúció. Számos, az 

oltóanyagok mozgásának és tárolásának ha-

tékonyságát elősegítő fejlesztést vezettünk 

be, például modernebb hűtőládákat, vala-

mint a fagyasztóparkjainkhoz és a raktárak-

hoz konfigurált informatikai rendszereket. 

A Budapesti Logisztikai Központban (BLK) 

egységes rendszerben hoztuk szinkronba a 

felügyeletet és hűtést. Megtörtént a BLK I. 

tűzvédelmi rendszerének cseréje, valamint a 

behatolásérzékelő berendezések és a meg-

lévő 2-8°C-os hűtési rendszer felújítása. A 

szállítási területen klimatizálási rekonstrukci-

ót hajtottunk végre 1200 négyzetméteren. A 

szállítások során is új technológiák haszná-

latára törekszünk, például elektromos meg-

hajtású autókkal.

A kaposvári központunkban elkezdődött 

a fűtési rendszer modernizálása, valamint a 

debreceni hidegraktár bővítése is. Veszp-

rémben és Miskolcon fejlesztettük a kábító-

szer-raktárakat, hogy a kiszélesített palettájú 

pszichotróp anyagok logisztikai tevékenysé-

gei is korszerűen működhessenek. Emellett 

leraktuk az alapjait a BLK-ban működő be-

léptetőrendszer kiterjesztésének és bővítésé-

nek a vidéki központokba is.

Mindezek mellett számos olyan fejlesztés 

zajlik a vállalatnál, amelyek bár szerves részei 

voltak a 2021-es évnek, még 2022-ben is ak-

tívan dolgozunk velük. Az egyik egy új digi-

tális csatorna, a HPH GO telefonos applikáció 

kiépítése, ami az utolsó fejlesztési szakaszba 

ért. Egy másik, hasonlóan sok kapacitást és 

tervezést igénylő projekt, a Hungaropharma 

két adattárházának modernizálása. Számos 

apróbb változást vezettünk be az informa-

tikai infrastruktúránkba is, például új szer-

verekre álltunk át. Megújítottuk a lemondási 

jogokat az Extranet és a SAP felületén, va-

lamint annak érdekében, hogy partnereink 

mindennapi munkája egyszerűbb legyen, to-

vábbi kényelmi szolgáltatásokkal bővítettük 

Extranet felületünket. Hosszú távban gondol-

kodunk, ezért egy új projektet is indítottunk: 

lefektettük az igényelőrejelzés-rendszerünk 

terveinek alapjait.

Erősítettük a gyártói kapcsolatainkat is, és 

kiszélesítettük azokat a platformokat, ahol a 

gyógyszergyártó partnereink első kézből kap-

hatnak és adhatnak információt.

A fejlesztések mozgatórugója nemcsak a 

gördülékenyebb és gyorsabb működés, ha-

nem különböző adatbiztonsági szempontokat 

is figyelembe veszünk. Nagy hangsúlyt fekte-

tünk a biztonságra, ezért az IT-üzemeltetési 

csapatból kivált, és külön szervezeti egységet 

kapott az IT-biztonság. Olyan új kollégákkal 

bővült a Hungaropharma informatikai csa-

pata, akiknek kifejezetten az adatbiztonság 

a szakterületük. A kritikus informatikai infra-

struktúránkhoz bevezettük a biztonsági ar-

chitektúra belső tűzfalát folyamatosan mo-

nitorozó, behatolástesztekkel optimalizáló 

rendszert. Ez az úgynevezett „automatizált 

etikus hacker-megoldás” az eddigi évente és 

félévente végzett manuális tesztekkel páro-

sítva kiemelkedő adatbiztonsági eredménye-

ket biztosít. 

A biztonságos, hatékony és fenntartha-

tó működést szem előtt tartó fejlesztéseket 

a jövőben is folytatjuk mind a partnereink 

számára, mind a cégcsoporton belül, és a fo-

lyamatos proaktív fejlesztésre ösztönözzük 

partnereinket is.
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OUR CORE ACTIVITIES
Hungaropharma Zrt. Hungary delivers phar-

maceutical products to all its partners in 

Hungary at least once a day, but up to three 

times a day depending on the agreement. 

With our five logistics centres – Budapest, 

Debrecen, Kaposvár, Miskolc and Veszprém 

– and six transshipment warehouses, our ser-

vices cover the whole of Hungary. With more 

than 2.5 million orders received in 2021, we 

delivered nearly 150 million boxes of medi-

cines, which were shipped to their destina-

tion by our vehicles that covered 12,200,000 

kilometres in a single year – of which 

500,000 kilometres involved the delivery of 

vaccines. The safe delivery of products was 

ensured by 230 subcontractors and 43 addi-

tional staff. Our centres use state-of-the-art 

warehousing technology and the latest or-

der picking systems with 100% accuracy to 

dispense more than half a million products a 

day. Among other things, a TAPA-A equiva-

lent security system and full IT access thanks 

to an SAP EWM module ensure 99.9 percent 

accuracy for order picking. Even though last 

year the management of the epidemic situa-

tion increased the workload of our staff, the 

time needed to load the products into the 

vehicles (30-35 minutes on average) and to 

reach the pharmacies (20-30 minutes) did 

not increase compared to the previous year. 

We are continuously improving the distribu-

tion conditions: every year we use larger and 

more modern active and passive refrigerated 

boxes, and electric vehicles have joined our 

fleet alongside 

LOGISTICS INNOVATIONS
In 2021, we developed new standards and 

processes in logistics to improve efficiency 

and better serve partner needs. Colleagues 

received special training and took on huge 

responsibilities under difficult conditions. 

One of these was vaccine distribution, which 

in 2021 included shipments abroad, with vac-

cines successfully delivered to 20 countries 

across Europe, Africa and Asia, with the assis-

tance of the National Public Health Centre and 

the Ministry of Foreign Affairs and Trade. The 

other was the delivery and full coordination of 

the products used for the treatment of the vi-

ral disease, such as Favipiravir and Remdesivir, 

initially exclusively to hospitals, in collabora-

tion with the Országos Kórházi Főigazgatóság  

(National Directorate General of Hospitals), and 

later to pharmacies. Through internal reorga- 

nisations, we managed the change our logistics 

operations in a smooth, step by step manner. 

In 2021, Hungaropharma was granted a 

wholesale licence for the transport and stor-

age of frozen products.  The first product to 

be shipped at -70°C was Zolgensma, which 

is now eligible to a special, equitable subsidy. 

Further optimization of our warehousing oper-

ations, ensuring refrigerated storage conditions 

and a significant part of the technological im-

provements were related to the pandemic and 

the distribution of vaccines. For example, two 

independent power sources and aggregators 

were installed to power the ULT Freezer Park. In 

addition, emergency carbon dioxide cooling is 

available at the headquarters. The logistics pro-

cesses in 2021 were also checked by the Nation-

al Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI) 

and found to comply with all standards.

Our efficiency, precision and speed are the 

result of more than HUF 10 billion worth of IT 

and logistics improvements in recent years, 

one of the latest steps of which is the BLK III  

facility, a new automated warehouse using 

modern technologies facilitating further quality 

improvements and opening the door to new 

opportunities in Hungaropharma’s logistics 

processes.

HUNGAROPHARMA LOGISTICS

ALAPTEVÉKENYSÉGEINK
A Hungaropharma Zrt. Magyarország vala-

mennyi partnerének szállít gyógyszeripari ter-

mékeket legalább naponta egyszer, de megál-

lapodástól függően akár naponta háromszor 

is. Öt logisztikai központunkkal - Budapestről, 

Debrecenből, Kaposvárról, Miskolcról és Veszp-

rémből –, valamint hat átrakó raktárunkkal 

teljes Magyarországot lefedjük szolgáltatása-

inkkal. A 2021-ben beérkezett több mint 2,5 

millió rendelés során közel 150 millió doboznyi 

gyógyszert szállítottunk ki, melyek célba jut-

tatása közben egyetlen év alatt 12 200 000 

kilométert tettek meg járműveink – ebből a 

vakcinák disztribúciója 500 000 kilométernyi 

volt. A termékek biztonságos kiszállításáról 230 

alvállalkozó és további 43 munkatárs gondos-

kodott. Központjaink a legkorszerűbb raktár- 

technológiákkal és a legmodernebb, 100 száza-

lékos komissiózó rendszerekkel naponta több 

mint félmillió terméket adnak ki. Többek között 

a TAPA-A kategóriával egyenértékű biztonsági 

rendszer, és SAP EWM modulnak köszönhető 

teljes informatikai hozzáférés biztosítja a 99,9 

százalékos pontosságot a kiszedésekhez. Bár 

tavaly a járványhelyzet kezelése több feladatot 

adott a munkatársaknak, a járművekbe bepako-

lás ideje (átlagosan 30-35 perc), és a patikákba 

érkezés ideje (20-30 perc) sem növekedett ez 

előző évhez képest. A disztribúciós feltételeket 

folyamatosan fejlesztjük: évről-évre nagyobb 

és modernebb aktív-, illetve passzív hűtőládá-

kat használunk, és a hagyományos meghajtású 

járművek mellett megjelentek a flottában az 

elektromos autók is.

LOGISZTIKAI ÚJÍTÁSOK
A hatékonyabb működés és a partnerigények 

kiszolgálása érdekében 2021-ben új normákat 

és folyamatokat alakítottunk ki a logisztika te-

rületén. A kollégák speciális oktatást kaptak, 

hiszem nehezített körülmények között vállaltak 

hatalmas felelősséget. A raktárlogisztikai és a 

szállítási feladatainkat kettéválasztottuk, hiszen 

a logisztikai terület a normál működés mellett 

további két jól elkülöníthető, alapvető felada-

tot látott el. Az egyik a vakcinadisztribúció 

volt, ami 2021-ben már külföldi szállításokat 

is magában foglalt: az oltóanyagok Európa, 

Afrika és Ázsia kontinensein további húsz 

országba is sikeresen eljutottak a Nemzeti  

Népegészségügyi Központ, illetve a Külgazda-

sági és Külügyminisztérium közreműködésé-

vel. A másik a vírus okozta betegséget kezelő 

készítmények – például a favipiravir és a rem-

desivir – szállítása és teljes koordinációja volt, 

először kizárólag a kórházaknak, együttmű-

ködve az Országos Kórházi Főigazgatósággal, 

később pedig a patikáknak is. A vállalaton be-

lüli átszervezések segítségével lépésről lépés-

re, zökkenőmentesen kezeltük a megváltozott 

logisztikai folyamatokat. 

A Hungaropharma 2021-ben megkapta a 

fagyasztott termékek szállítására és tárolásá-

ra vonatkozó nagykereskedelmi engedélyét.  

Az első -70 °C-on szállítandó készítmény a ma 

már egyedi méltányossággal támogatott Zol-

gensma volt. A raktárak működésének további 

optimalizálása, a hűtött tárolási körülmények 

biztosítása és a technológiai fejlesztések je-

lentős része a világjárványhoz, valamint a 

vakcinák disztribúciójához kapcsolódott. Az 

ULT Freezer Park áramellátásához például két, 

egymástól független energiaforrást, és agg-

regátorokat alakítottunk ki. Mindemellett pe-

dig széndioxidos vészhűtésre is van lehetőség 

a központban. A logisztikai folyamatok 2021-

ben is az OGYÉI által ellenőrzötten, minden 

előírásnak megfeleltek.

Hatékonyságunk, pontosságunk és gyorsa-

ságunk az elmúlt évek több mint tízmilliárd Ft 

értékű informatikai és logisztikai fejlesztésé-

nek következménye, amelynek egyik legújabb 

lépése a modern technológiákat alkalmazó 

BLK III. Az automatizált raktár még maga-

sabb minőséget tesz majd lehetővé, és újabb 

lehetőségeknek nyit kaput a Hungaropharma 

logisztikai folyamataiban.

HUNGAROPHARMA LOGISZTIKA
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VACCINE DISTRIBUTION

2021 was a year of constant planning and re- 

planning, as the fight against the coronavirus brought 

about a significant workload in both delivery and quality 

assurance. In total, vaccine distribution in 2021 involved 

500,000 kilometres of deliveries.

As a contracted partner of the National Public Health 

Centre (Nemzeti Népegészségügyi Központ), we started 

to prepare for the extraordinary tasks in Q4 2020 and 

developed new processes. The first half of 2021 was all 

about licensing, implementing new procedures, train-

ing programmes and compliance with new regulations. 

The Coronavirus vaccines licensed in Hungary had to 

be stored and transported at different temperatures – 

down to as low as minus 90 °C – so we needed to up-

grade our storage capacities and install new equipment. 

We have also given special training to our colleagues 

in warehousing, logistics and transport – they took on 

huge responsibilities under difficult conditions on top 

of their daily tasks. We managed the new processes by 

drawing on existing knowledge within the company and 

by reorganizing our day-to-day operations.

Hungaropharma Zrt. delivered vaccines not only to 

all Hungarian hospitals and designated vaccination cen-

tres, but also to 20 countries in Europe, Africa and Asia, 

in cooperation with the National Public Health Centre 

and the Ministry of Foreign Affairs and Trade. In addi-

tion to the vaccines, Hungaropharma Zrt. also supplied 

the products used for the treatment of the viral disease: 

initially exclusively to hospitals, in cooperation with the 

National Healthcare Service Centre (Országos Kórházi 

Főigazgatóság), and later also to pharmacies. As new 

vaccines and drugs were introduced, the wholesaler 

was also faced with tasks related to licensing. By the 

time bulk deliveries were completed, it was necessary 

to respond efficiently to the ever fluctuating demand for 

vaccine distribution.

The staff of the licensing authorities, i.e. of the  

National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI), 

the National Public Health Centre and the Ministry of 

Foreign Affairs and Trade supported Hungaropharma 

Zrt. in its distribution tasks 24 hours a day.

The quality of services provided by Hungaropharma 

Zrt. is under regularly controlled by the Hungarian au-

thorities, too, and this was also true in 2021. In compli-

ance with the requirements of regulatory bodies and the 

law, we carry out both our core business and our vac-

cine distribution activities with maximum compliance. 

The series of inspections carried out by OGYÉI for the 

years 2020-2021 were concluded without complaints.

VAKCINADISZTRIBÚCIÓ
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2021 a tervezés és az újratervezés éve volt, hiszen 

a koronavírus elleni védekezés jelentős leterheltséget 

jelentett szállításban és a minőségbiztosítás területén 

egyaránt. A vakcinák disztribúciója 2021-ben összesen 

500 000 kilométernyi utat tett ki.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos 

partnerként a rendkívüli feladatokra 2020 utolsó ne-

gyedévétől kezdtünk el felkészülni, és új folyamatokat 

dolgoztunk ki. 2021 első fele pedig már az engedélyez-

tetésekről, az új eljárások bevezetéséről, az oktatásról, 

valamint az új szabályok betartásáról szólt. A Magyar-

országon engedélyezett koronavírus-elleni vakcinákat 

különböző hőmérsékleten kellett tárolni és szállítani – 

egészen mínusz 90°C-ig –, ezért fejlesztettük a tároló-

kapacitást és új berendezéseket állítottunk üzembe. A 

raktárban, a logisztikai és a szállítás területén dolgozó 

kollégák is speciális oktatást kaptak, hiszen nehezített 

körülmények között, a mindennapi feladataik mellett 

vállaltak hatalmas felelősséget. A vállalaton belüli meg-

lévő tudással és átszervezések segítségével kezeltük az 

új folyamatokat

A Hungaropharma Zrt. az összes magyar kórházba 

és a kijelölt oltópontokra is szállított vakcinákat, illetve 

Magyarország mellett Európa, Afrika és Ázsia konti-

nensein további húsz országba is sikeresen eljuttatta az 

oltóanyagokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ, 

illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium közremű-

ködésével. A vakcinák mellett a vírus okozta betegséget 

kezelő készítményeket is a Hungaropharma Zrt. szállí-

totta: először kizárólag a kórházaknak, együttműködve 

az Országos Kórházi Főigazgatósággal, később pedig a 

patikáknak is. Az új oltóanyagok és gyógyszerek megje-

lenésével párhuzamosan a készítmények engedélyezte-

tése is újabb feladatokat adott a nagykereskedőnek. A 

nagy mennyiségű szállításokat követően pedig a folya-

matosan hullámzó vakcinadisztribúciós igényekre kellett 

hatékonyan reagálni.

A készítmények engedélyezését végző Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(OGYÉI) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illet-

ve a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai 

a nap 24 órájában támogatták a Hungaropharma Zrt. 

disztribúciós feladatait.

A Hungaropharma Zrt. szolgáltatási minőségét a ma-

gyar hatóságok is rendszeresen ellenőrzik, és ez így volt 

2021-ben is. A szabályozó szervezetek és jogszabályi 

előírások mentén a vállalat mind az alaptevékenységét, 

mind a vakcinadisztribúciót maximális megfelelőséggel 

végzi, az OGYÉI 2020-2021. éveket ellenőrző vizsgálat-

sorozata sikeresen zárult.
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THE WORLD, THE ECONOMY, THE MARKET AND EVEN THE SCIENCES ARE CONSTANTLY CHANGING. AS A RESPONSIBLE 

COMPANY, WE NEED TO ASSIST THIS CHANGE, THAT IS WHY WE STRIVE IN ALL AREAS OF OUR BUSINESS TO HELP ENA-

BLING PATIENTS AND CONSUMERS TO PROTECT THEIR HEALTH. WE ARE CONSTANTLY IMPROVING OUR SERVICES AND – IN 

ADDITION TO OUR BUSINESS –, WE ARE COMMITTED TO THE DEVELOPMENT OF PHARMACY, TO THE RECOGNITION OF 

PHARMACISTS AND TO STRENGTHENING THEIR ROLE IN THE COMMUNITY.

A VILÁG, A GAZDASÁGI-PIACI KÖRNYEZET ÉS A TUDOMÁNY IS FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK. EZT A VÁLTOZÁST FELELŐS 

NAGYVÁLLALATKÉNT SEGÍTENÜNK KELL, EZÉRT TEVÉKENYSÉGÜNK MINDEN TERÜLETÉN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY 

HOZZÁJÁRULJUNK A BETEGEK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜKET MEGÓVNI AKARÓ VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK MINÉL MAGASABB 

SZÍNVONALÚ KIELÉGÍTÉSÉHEZ. SZOLGÁLTATÁSAINKAT FOLYAMATOSAN FEJLESZTJÜK, ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK MELLETT 

PEDIG A GYÓGYSZERÉSZET FEJLŐDÉSÉÉRT, A GYÓGYSZERÉSZEK ELISMERÉSÉÉRT, A KÖZÖSSÉGBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜK 

ERŐSÍTÉSÉÉRT IS SOKAT TESZÜNK.

ÉRTÉKTEREMTÉS

48 ÉRTÉKEINK
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SOCIAL ENGAGEMENT 
AT HUNGAROPHARMA

As a committed corporation, Hungaropharma Zrt.’s 

social responsibility is manifested in its support of 

non-profit organizations active in the development of 

Hungarian healthcare, the advancement of local com-

munities, the professional support of young pharmacists 

and its measures aimed at protecting the environment. 

In 2021, we kept up our good practices that have had a 

positive impact on the sector.

We continued to support our associated pharmacies 

in their efforts to operate in an environmentally respon-

sible way through the Ökopatika Programme, with up-

dated content, tasks and ideas in the private Facebook 

group and on the okopatika.hu site. Last year, more 

than 100 pharmacies joined the Gazdálkodj Ökosan (Go 

Green) challenge, with nearly 850 pharmacy employees 

taking part. Meanwhile, the project has reached a new 

milestone: we have started preparations for a rating sys-

tem to enable pharmacies that meet sustainability criteria 

to be awarded the Ökopatika (Eco-Pharmacy) label. We 

are helping them to achieve this with the Ecopatics Green 

Book, which provides practical suggestions for the work 

we are undertaking together.

We embrace the idea that there is no sustainability 

without well-functioning local communities, which is why 

we announced the Együtt a helyi közösségkért (Together 

for Local Communities) competition again in 2021. Phar-

macies could enter with projects that help solve a local 

social problem, provide support for education, promote 

good hygiene or furnish members of the community with 

appropriate protective equipment, among other things. 

In total, 19 projects were awarded a prize in the spring 

and autumn competitions, including projects that provi- 

ded screening for gluten-sensitive children in a kinder-

garten, expert help for relatives caring for patients in their 

own homes, while one of our winning projects created a 

community space next to a pharmacy called Egészség 

tér (Health Square). Hungaropharma Zrt. supported the 

winning projects with prizes ranging from HUF 400,000 

to HUF 900,000.

Apart from environmental awareness and local com-

munities, we focus on education and young talent pro-

motion in 2021. The 21 Women for Health Foundation, 

established by Hungaropharma Zrt. is involved in the 

promotion and propagation of health education projects. 

In January 2021, five health promotion programmes that 

address important and current issues in society were 

awarded the badge of the Foundation. The Foundation 

also launched its own mentoring programme last year. 

Applications were invited from Grade 9 and 10 students 

from all over the country who are open to new knowl-

edge and interested in social issues, current social topics, 

health and healthcare.

A HUNGAROPHARMA 
TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSA

Elkötelezett nagyvállalatként a Hungaropharma Zrt. 

társadalmi felelősségvállalása a magyar egészségügy 

fejlesztéséért tevékenykedő nonprofit szervezetek tá-

mogatásában, a helyi közösségek fejlesztésében, a fia-

tal gyógyszerészek szakmai támogatásában, valamint 

a környezet megóvására tett intézkedéseiben egyaránt 

megnyilvánul. A 2021-es évben továbbra is igyekeztünk 

fenntartani azokat a jó gyakorlatainkat, melyek pozitív 

hatással voltak az ágazatra.

Az Ökopatika program keretében 2021-ben is támo-

gattuk a velünk kapcsolatban álló gyógyszertárakat a 

környezettudatos működésben, a zárt Facebook-cso-

port és az okopatika.hu oldalakon frissülő tartalmak, fel-

adatok és ötletek segítségével. A tavalyi évben meghir-

detett Gazdálkodj Ökosan kihívássorozathoz több mint 

száz gyógyszertár csatlakozott, a programban így közel 

850 patikai dolgozó vett részt. Közben a projekt új mér-

földkőhöz érkezett: megkezdtük egy minősítési rendszer 

előkészületeit, hogy a fenntarthatósági szempontrend-

szereknek megfelelő gyógyszertárak megkaphassák az 

Ökopatika védjegyet. Ehhez nyújtunk segítséget az Öko-

patika Zöld könyvvel, amely praktikus javaslatokat ad a 

közös munkánkhoz.

Nincs fenntarthatóság jól működő helyi közösségek 

nélkül. Mi is ebben hiszünk, éppen ezért hirdettük meg 

2021-ben is az „Együtt a helyi közösségekért” pályáza-

tot. A patikák többek között olyan projektekkel jelent-

kezhettek, amelyek segítséget kínálnak egy helyi társa-

dalmi probléma megoldására, támogatást nyújtanak az 

oktatásban, népszerűsítik a helyes higiénés szabályok 

betartását, vagy megfelelő védőeszközöket biztosítanak 

a közösség tagjainak. A tavaszi és az őszi pályázaton ösz-

szesen 19 projektet díjaztunk, köztük volt olyan, amelyik 

szűrési lehetőséget biztosított gluténérzékeny gyerme-

keknek egy óvodában, vagy szakmai támogatást adott 

az otthon ápolt betegeket ellátó hozzátartozóknak, egyik 

nyertes pályázónk pedig a gyógyszertár mellett alakított 

ki közösségi teret, „Egészség tér” néven. A Hungarophar-

ma Zrt. 400 ezer és 900 ezer Ft közötti összeggel támo-

gatta a győztes projekteket.

A környezettudatosság és a helyi közösségek mellett 

az edukációra és a fiatal tehetségekre koncentráltunk 

2021-ben. A Hungaropharma Zrt. által életre hívott 21 

Nő az Egészségügyért Alapítvány egészségnevelő pro-

jektek népszerűsítésében és terjesztésében vállal szere-

pet. 2021 januárjában a 21-ek védjegyével tüntettek ki öt, 

egészséget népszerűsítő, a társadalom fontos és aktuális 

kérdéseire választ adó programot. Az alapítvány a tavalyi 

évben elindította saját mentorprogramját is. A pályázat-

ra 10. illetve 11. osztályos tanulók jelentkezését várták az 

ország bármely részéről, akik nyitottak új ismeretek befo-

gadására, érdeklődnek a szociális kérdések, a társadalom 

aktuális témái, az egészség és az egészségügy iránt.
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The Hupsa partnership, which also supports young 

people, aims to give students the opportunity to learn 

from the best in the profession during their professional 

placements and to find the most attractive and suitable 

internship positions.

In 2021, Hungaropharma Zrt. launched a call for ap-

plications in cooperation with the Hungarian Society of 

Pharmaceutical Sciences (MGYT) and the Hospital Phar-

macy Organisation of the MGYT to support young phar-

macists competing in the Mátyás Rozsnyay Memorial 

Competition. Last year, four Hungaropharma scholarship 

holders finished in podium positions.

Hungaropharma is well equipped to bring together 

representatives from different areas of the healthcare 

sector, enabling them to cooperate in bringing about sig-

nificant improvements in healthcare. The company be-

lieves that these partnerships will continue to drive the 

development of healthcare in the future and is therefore 

at the forefront of digitalisation through continuous im-

provement. To this end, grandEXPO, our event aimed at 

all players in the pharmaceutical trade will be held in 2021 

in the online space under the name grandEXPO City. The 

turnout surpassed any previous grandEXPO events: 1,233 

guests from 816 pharmacies attended. The event also 

won Hungaropharma two awards:

• UNICEO, the professional body of communica-

tion and marketing managers responsible for 

events held by leading corporations, announced 

grandEXPO as the winner of the Live Communi-

cation Awards 2021 in the category BEST ON-

LINE B2B/B2C EVENT HUNGARY 2021.

• In Best.net, a competition for digital tools and 

solutions organised by the creative communica-

tions magazine Kreatív, grandEXPO was awarded 

the silver medal in the Digital Event category.

As a responsible corporation we continuously strive 

to provide pharmacists with genuine tools to improve 

the pharmacist—patient relationship. That is why we 

have launched ‘Difficult cases behind the counter’, a se-

ries of pharma-communications videos that guide phar-

macists in dealing with difficult situations with effective 

techniques. The conscious and to the point methods 

presented in these short videos can provide solutions to 

a number of issues and the practical answers and com-

munication methods all contribute to improving level of 

professionalism in a pharmacy. Ten episodes of the series 

were completed in 2021.

Another such practical tool is the video series 

Kávészünet (Coffee Break), in which the presenter,  

Hungaropharma CEO Dr Antal Feller and his guests – 

prominent professionals from all areas of the pharmaceu-

tical trade, drug manufacturing and retailing – share their 

views and experience related to a pre-defined topic over 

a cup of coffee. Each episode has a different theme and  

another  panel of guests who discuss issues related to, 

among others, generational differences, workforce  

management issues in the sector, the concept of provid-

ing credible information, or quality assurance.

In 2021, we not only provided help ourselves, but also 

supported the work of other organisations providing 

help. We are a permanent strategic partner of the Hun-

garian Ecumenical Relief Organisation and of the Bátor 

Tábor Alapítvány (Brave Camp Foundation), with whom 

we have signed a long-term support agreement, so our 

cooperation will be on a solid footing for 4 years. As far 

as the Hungarian Ecumenical Relief Organisation is con-

cerned, we were raising funds for them with the help of 

our pharmacist partners in 2021.

We have another year and another set of achieve-

ments to be proud of behind us – but the ones we are 

most proud of this time around are the pharmacies, phar-

macy managers and their teams, without whom Hunga-

ropharma Zrt.’s social engagement could not be so suc-

cessful.

A szintén a fiatalokat támogató Hupsa együttműkö-

dés célja pedig, hogy lehetőséget nyisson a hallgatóknak, 

hogy a szakma legjobbjaitól tanulhassanak a gyakorlati 

idejük alatt, és megtalálják a számukra legvonzóbb, leg-

megfelelőbb gyakornoki helyet.

A Hungaropharma Zrt. 2021-ben is pályázatot írt ki a 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és az 

MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete együttműkö-

désével a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen induló fiatal 

gyógyszerészek támogatására. Tavaly négy Hungarop-

harma-ösztöndíjas fiatal gyógyszerész végzett dobogós 

helyen.

A Hungaropharmának az egészségügy teljes terüle-

téről lehetősége van egy asztalhoz ültetni a különböző 

szektorok képviselőit, akik így képesek olyan együttmű-

ködésekre, melyek nyomán jelentős fejlesztések valósul-

hatnak meg az egészségügyben. A vállalat hisz abban, 

hogy a partnerségek nyomán az egészségügy fejlődése 

töretlenül folytatódik a jövőben is, ezért folyamatos fej-

lesztéseivel élen jár a digitalizációban is. A gyógyszer-ke-

reskedelem minden szereplőjét megszólító rendezvé-

nyünket, a grandEXPO-t ezért 2021-ben az online térben 

rendeztük meg, grandEXPO City néven. Az eredmény 

minden korábbi grandEXPO-s részvételt túlszárnyalt: az 

események 1233 vendég vett részt több mint 816 patiká-

ból. Az eseménnyel a vállalat 2 szakmai díjat is elnyert:

• Az UNICEO szervezete, a vezető nagyvállalatok 

rendezvényekért felelős kommunikáció és mar-

keting vezetőinek szakmai testülete, a Live Com-

munication Awards 2021 nevű versenyen győz-

tesként hirdette a grandEXPO rendezvényét a 

BEST ONLINE B2B/B2C EVENT HUNGARY 2021 

kategóriában.

• A Kreatív kommunikációs szaklap digitális esz-

közöket és megoldásokat díjazó versenyén, a  

Best.net-en a Digitális esemény kategóriában el-

nyerte az EZÜST minősítést.

Felelős nagyvállalatként folyamatosan arra törek-

szünk, hogy valós eszközöket adjunk a gyógyszerészek 

kezébe, melyek segítségével fejleszthető a gyógysze-

rész-beteg kapcsolat. Ezért hívtuk életre a „Nehéz ese-

tek a tára mögött” elnevezésű pharma-kommunikációs 

videósorozatot, amivel segítséget nyújtunk a nehéz hely-

zetek hatékony kommunikációs kezelésében. A kisfilmek-

ben ismertetett tudatos és megfelelő kommunikációs 

technikák segíthetnek a hatékony megoldásban: a gya-

korlatias válaszok és kommunikációs módszerek mind 

hozzájárulnak a patikában zajló munka professzionális 

szintre emeléséhez. 2021-ben a sorozatnak 10 része jelent 

meg.

Egy másik hasonló gyakorlati segítség a Kávészünet 

videósorozat, amelyben a műsor házigazdája, Dr. Feller 

Antal vezérigazgató és meghívott vendégei – kiemelkedő 

szakemberek a gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és a 

gyógyszer-kereskedelem minden területéről – egy elő-

re meghatározott aktuális témát körbejárva mondják el 

véleményüket, osztják meg iparági tapasztalataikat egy 

csésze kávé mellett. Minden részben más-más téma, más-

más meghívotti körrel többek között a generációs kü-

lönbségekről, a szektor munkaerő-gazdálkodási kérdése-

iről, a hiteles tájékoztatásról vagy a minőségbiztosításról.

2021-ben nem csak mi magunk segítettünk, hanem 

más segítő szervezetek munkáját is támogattuk. Állandó 

stratégiai partnere vagyunk a Magyar Ökomenikus Se-

gélyszervezetnek és a Bátor Tábor Alapítványnak, utób-

bival hosszú távú támogatási megállapodást kötöttünk, 

így 4 évig biztos alapokon nyugszik az együttműködé-

sünk. A Magyar Ökumenikusok számára pedig gyógy-

szerész partnereink bevonásával gyűjtöttünk adományt 

2021-ben.

Újabb év és újabb eredmények, amikre büszkék le-

hetünk, de a legbüszkébbek most azokra a patikákra, 

gyógyszertárvezetőkre és munkatársaikra vagyunk, akik 

nélkül nem lehetne ilyen sikeres a Hungaropharma Zrt. 

társadalmi szerepvállalása.
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2021
É V E S  J E L E N T É S É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R TA N N U A L  R E P O R T

CONSOLIDATED ACCOUNTS 
figures in thousand HUF

TERM 2020 2021 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 15 021 170 14 190 652 -830 518 94,47 %

Current assets 77 499 755 75 548 613 -1 951 142 97,48 %

Assets held for sale 376 856 182 546 -194 310 48,44 %

TOTAL ASSETS 92 897 781 89 921 811 -2 975 970 96,80 %

Equity 28 156 076 29 308 070 1 151 994 104,09 %

Liabilities 64 741 705 60 613 741 -4 127 964 93,62 %

TOTAL LIABILITIES 92 897 781 89 921 811 -2 975 970 96,80 %

CONSOLIDATED OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2020 2021 DIFFERENCE INDEX

Net sales 402 522 665 419 158 073 16 635 408 104,13 %

Cost of sales 387 389 523 403 607 877 16 218 354 104,19 %

Gross margin 15 133 142 15 550 196 417 054 102,76 %

OPERATING (BUSINESS) 
RESULTS

5 845 456 5 198 269 -647 187 88,93 %

FINANCIAL OPERATIONS 
RESULTS

-107 317 -83 730 23 587 78,02 %

PROFIT BEFORE TAX 5 738 272 5 114 607 -623 665 89,13 %

PROFIT AFTER TAX 4 525 475 3 867 681 -657 794 85,46 %

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2020 2021 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 15 021 170 14 190 652 -830 518 94,47 %

Forgóeszközök 77 499 755 75 548 613 -1 951 142 97,48 %

Értékesítésre tartott eszközök 376 856 182 546 -194 310 48,44 %

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 92 897 781 89 921 811 -2 975 970 96,80 %

Saját tőke 28 156 076 29 308 070 1 151 994 104,09 %

Kötelezettségek 64 741 705 60 613 741 -4 127 964 93,62 %

FORRÁSOK ÖSSZESEN 92 897 781 89 921 811 -2 975 970 96,80 %

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2020 2021 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 402 522 665 419 158 073 16 635 408 104,13 %

Értékesítés önköltsége 387 389 523 403 607 877 16 218 354 104,19 %

Bruttó fedezet 15 133 142 15 550 196 417 054 102,76 %

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 845 456 5 198 269 -647 187 88,93 %

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

-107 317 -83 730 23 587 78,02 %

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 738 272 5 114 607 -623 665 89,13 %

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 525 475 3 867 681 -657 794 85,46 %

ECONOMIC INDICATORS  
OF THE HUNGAROPHARMA GROUP

Consolidated report of the HPH Group in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS):

A HUNGAROPHARMA CSOPORT  
GAZDASÁGI MUTATÓI

A HPH csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált jelentése:
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2021
É V E S  J E L E N T É S É V E S  J E L E N T É S 
A N N U A L  R E P O R TA N N U A L  R E P O R T

ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS 
YEAR 2020 YEAR 2021

Equity ratio 32,62% 35,32%

Equity growth ratio 475,77% 500,16%

Return on equity 14,38% 13,90%

Debt to equity ratio 206,57% 183,13%

Turnover of assets 4,25 4,44%

 

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 2020 2021 DIFFERENCE INDEX 

Fixed assets 17 488 025 16 732 195 -755 830 95,68 %

Current assets 70 299 638 68 500 169 -1 799 469 97,44 %

TOTAL ASSETS 87 787 663 85 232 364 -2 555 299 97,09 %

Equity 28 635 776 30 103 478 1 467 702 105,13 %

Liabilities 59 151 887 55 128 886 -4 023 001 93,20 %

TOTAL LIABILITIES 87 787 663 85 232 364 -2 555 299 97,09 %

OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2020 2021 DIFFERENCE INDEX

Net sales 372 789 065 378 125 153 5 336 088 101,43 %

Cost of sales 362 875 508 367 941 937 5 066 429 101,40 %

Gross margin 9 913 557 10 183 216 269 659 102,72 %

OPERATING (BUSINESS) 
RESULTS

5 064 723 5 240 012 175 289 103,46 %

FINANCIAL RESULTS 41 582 -45 811 -87 393 -110,17 %

PROFIT BEFORE TAX 5 106 305 5 194 201 87 896 101,72 %

PROFIT AFTER TAX 4 117 204 4 183 389 66 185 101,61 %

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI MUTATÓK 
2020 ÉV 2021 ÉV

Saját tőke aránya 32,62% 35,32%

Sajáttőke-növekedés aránya 475,77% 500,16%

Sajáttőke-arányos nyereség 14,38% 13,90%

Tőkefeszültség 206,57% 183,13%

Eszközarányos árbevétel 4,25 4,44%

 

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

szerint az alábbiak:

MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2020 2021 ELTÉRÉS INDEX 

Befektetett eszközök 17 488 025 16 732 195 -755 830 95,68 %

Forgóeszközök 70 299 638 68 500 169 -1 799 469 97,44 %

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 87 787 663 85 232 364 -2 555 299 97,09 %

Saját tőke 28 635 776 30 103 478 1 467 702 105,13 %

Kötelezettségek 59 151 887 55 128 886 -4 023 001 93,20 %

FORRÁSOK ÖSSZESEN 87 787 663 85 232 364 -2 555 299 97,09 %

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2020 2021 ELTÉRÉS INDEX 

Értékesítés nettó árbevétele 372 789 065 378 125 153 5 336 088 101,43 %

Értékesítés önköltsége 362 875 508 367 941 937 5 066 429 101,40 %

Bruttó fedezet 9 913 557 10 183 216 269 659 102,72 %

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 064 723 5 240 012 175 289 103,46 %

PÉNZÜGYI EREDMÉNY 41 582 -45 811 -87 393 -110,17 %

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 106 305 5 194 201 87 896 101,72 %

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 117 204 4 183 389 66 185 101,61 %
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