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PIACI KÖRKÉP MARKET OVERVIEW

a kilencedik héten meg is állt a terjedés, onnantól kezdve pedig folya-

matosan csökkent a megbetegedések száma. Újabb esetet a 16. hé-

ten már nem azonosítottak. Akkora már nagy mintaszámú vizsgálati 

anyag a koronavírus okozta fertőzés, nem pedig influenzavírus-fertő-

zés gyanúja miatt érkezett az NNK akkreditált laboratóriumaiba.

A TARTALÉKOK EREJE
A kínai Vuhan tartományban – eddigi ismereteink szerint – 2019. de   -

c emberében megjelent vírus pár hónap alatt hozzánk is megérke-

zett: 2020. március 4-én jelentették az első magyar regisztrált Co-

vid–19-fertőzést, március 15-én pedig az első koronavírus miatti 

halálozást. A második hullám sem sokat váratott magára – ősszel, Eu-

rópához hasonlóan Magyarországon is újra emelkedni kezdett a meg-

betegedések száma. Szeptember végére az Európai Betegségmeg-

előzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a kritikus, vörös zónába 

sorolta hazánkat. Igen, egy rendkívüli járványhelyzet határozta meg 

a 2020-as évet, ez a különleges adottság pedig átrendezte a teljes 

gyógyszertári piacot. Komoly megterhelés érte az egészségügyet – 

a kórházi ellátástól a gyógyszerforgalmazásig –, a rendszernek viszont 

folyamatosan sikerült megőriznie a működőképességét. 

Az, hogy pont Kínából indult el a járvány, kezdetben úgy tűnt, ko-

moly kihívás elé állítja majd a gyógyszergyártást és -kereskedelmet. 

A hatóanyagok mintegy 70 százaléka ugyanis ott készül, ráadásul 

vannak köztük olyanok, amelyeket máshol nem is állítanak elő. Nagy 

mértékű piaci problémákat vonzott volna be, ha például a pandémia 

miatt a közlekedést oly mértékben korlátozzák, hogy ezen hatóanya-

gok utánpótlására nem kerülhetett volna sor. Végül ilyen fennakadás 

nem történt, nem volt olyan termék, ami a járvány miatt hiánycikként 

lépett volna fel. Az utántöltési folyamatok lassultak, de nem olyan 

mértékben, hogy a rendszer tartaléka ne tudja működtetni az ellátást.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és 

a  Magyar Gyógyszerészi Kamara márciusban közös nyilatkozatban 

rögzítették, hogy a hazai gyógyszergyártók – folyamatosan figyelve 

a készletmennyiségeket – mindent megtesznek azért, hogy a maxi-

mális terhelés mellett is megőrizzék működőképességüket. Ahogyan 

a nagykereskedők is mindent elkövetnek a készletutánpótlás gyógy-

szertárakba való jutásáért, a patikák pedig rendkívüli erőfeszítést 

tesznek a betegellátás zavartalanságáért, a sokszorosára növekedett 

igények kielégítéséért.

A NÖVEKEDÉS SZÁMOKBAN
A magyar gyógyszerpiac bővülése 2020-ban is tovább folytatódott. 

Amíg a gyógyszertári terület 6 százalékkal, addig a kórházi csatorna 

10 százalékkal növekedett. 2019-hez képest jelentősen, 14,64 százalékkal 

gyarapodott a vény nélkül kapható (OTC) gyógyszerek, valamint 

a gyógyszertárban kapható egyéb készítmények (étrend-kiegészítők, 

fitotékacikkek), vagyis a nem támogatott termékek nagykereskedel-

mi áras forgalma is. Hazánkban 2020-ban a támogatási szint abszo-

lút értéke szintén pozitív irányban változott: 477 821 millió forint volt 

a társadalombiztosítás ártámogatási kiadásainak az összege – ebből 

Magyarország gyógyszertámogatásra 409 253 millió forintot, a gyó-

gyászati segédeszközök támogatására pedig 68 568 millió forintot 

költött.

A VÁRHATÓ PRÓBATÉTEL
2020-ban egyetlen kiszámítható próbatétel volt, a szezonalitásból 

adódó influenzajárvány – a kezdetét az év negyedik hetében tette 

közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Összességében kije-

lenthető, hogy leggyakrabban az óvodás és az általános iskolás korú 

gyermekeket érintette. A járvány intenzitása viszont alacsony maradt, 

cases were identified in the sixteenth week. At that time, a large 

number of samples were received by the accredited laboratories of 

the National Public Health Centre because of suspected coronavirus 

infection rather than suspected influenza virus infection.

THE POWER OF RESERVES
As far as we know, the virus that appeared in Wuhan Province, Chi-

na, in December 2019, arrived in Hungary within a a few months. The 

first Hungarian case of Covid-19 infection was reported on 4 March 

2020, and the first death due to the coronavirus was reported on 

15 March. The second wave was not long in coming. In the autumn, 

simi larly to the situation in Europe, the number of cases began to 

rise again in Hungary. By the end of September, the European Cen-

tre for Disease Prevention and Control (ECDC) had placed Hungary 

in the critical red zone. An exceptional epidemic situation has de-

fined the year 2020, and this particular situation has rearranged the 

entire pharmacy market. From hospital care to the distribution of 

medicines, the health sector has been under severe strain, but the 

system has managed to remain functional on an ongoing basis.

The fact that China was the source of the outbreak seemed to 

pose a major challenge to the pharmaceutical industry and trade 

at first. This is because some 70 percent of the active ingredients 

are produced there, and some of them are not even produced else-

where. It would have created major market problems if, for example, 

the pandemic had restricted transport to such an extent that the 

supply of these active substances could not have been replenished. 

In the end, there was no such disruption and no product was left in 

short supply because of the pandemic. Refill processes were slowed 

down, but not to the extent that the system reserve could not keep 

the supply running.

In March, the Hungarian Pharmaceutical Manufacturers Asso-

ciation and the Hungarian Chamber of Pharmacists issued a joint 

statement stating that Hungarian pharmaceutical manufacturers are 

doing their utmost to maintain their operational capacity even under 

maximum workload, while constantly monitoring stock le vels. Just 

as wholesalers are doing their best to ensure that supplies reach 

pharmacies, pharmacies are making an extraordinary effort to en-

sure the continuity of patient care and to meet the multiplied de-

mands.

GROWTH IN NUMBERS
The Hungarian pharmaceutical market continued to expand in 2020. 

The pharmacy channel grew by 6 percent, and the hospital chan-

nel grew by 10 percent. Compared to 2019, the wholesale price of 

over-the-counter (OTC) medicines and other products available in 

pharmacies, i.e. non-subsidised products like dietary supplements 

and fitness products, also increased significantly by 14.64 percent. 

In Hungary, the absolute value of the subsidy level in 2020 also 

changed in a positive direction. The total amount of social security 

expenditure on price subsidies was HUF 477,821 million, of which 

Hungary spent HUF 409,253 million on subsidies for medicines and 

HUF 68,568 million on subsidies for medical aids.

THE EXPECTED TEST
In 2020, the only predictable test was the seasonal influenza pan-

demic, the start of which was announced by the National Public 

Health Centre in the fourth week of the year. Overall, it can be sta t-

ed that preschool and primary school-age children were most com-

monly affected. However, the intensity of the epidemic remained 

low and the spread stopped in the ninth week, from which point 

onwards the number of cases started to decrease steadily. No new 
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FORGALMI VÁLTOZÁSOK
A rendszert a különféle időszakokban eltérő terhelések érték. 

A  tavaszi hullám idején a napi forgalom akár két-háromszorosá-

ra emelkedett volna, ha a piac logisztikai kapacitása ezt elbírta 

volna. Az első hullám elmúltával azonban az átlaghoz képest 30-   

40 százalékos visszaesés jelentkezett. A forgalom egyébként az 

európai trendeket követte, minden ország ugyanabban a cipőben 

járt: a járvány határozta meg a keresletet, így a prevencióra hasz-

nált vitaminoknak, az étrend-kiegészítőknek, az OTC-termékeknek, 

valamint a tüneti kezelésre szolgáló gyógyszereknek nőtt meg leg-

inkább a forgalma. Az online forgalom erősödése is megmutatko-

zott, a piac térnövekedése több mint kétszeres lett.

Vitathatatlan az is, hogy a gyógyszertártípusok között is át-

rendeződött a forgalom. A helyzet vesztesei egyértelműen a be-

vásárlóközpontok, a szakrendelők és háziorvosi rendelők melletti 

patikák lettek. A recepteket, az e-vényeket a vásárlók főként a la-

kóövezeti fiókgyógyszertárakban váltották ki. Ám a gyógyszertá-

rak nyereségességének összehasonlításakor nem szabad megfe-

ledkezni a védekezés költségeiről, amely minden gyógyszertárban 

jelentkezett. Plexi védőfalakat, levegőszűrő rendszereket kellett ki-

alakítani, és természetesen a dolgozók által használt szájmaszkok, 

gumikesztyűk, a sok-sok liter fertőtlenítőszer is pluszkiadást jelen-

tett. A védekezés ráadásul a bérköltség növekedését is magával 

hozta, hiszen a fokozott járványhelyzetben ahol csak lehetett, két 

elkülönülő műszakra osztották a gyógyszertár dolgozóit. Kétheten-

te felváltva dolgoztak, felkészülve arra, hogy ha az egyik csapatban 

fertőzés jelentkezik, karanténidejükben a másik csapat biztosítsa 

a patika folyamatos működését. 

TERMÉKBIZTONSÁG MINDENEKFELETT
Bár a koronavírus-járvány idején gyógyszerek terén nem lépett 

fel hiány, a védekezéshez szükséges eszközök tekintetében igen. 

A Hungaropharma leányvállalata, a Magilab a fertőtlenítőszerek 

alapanyagának forgalmazásában vette ki komolyan a részét, akkor, 

amikor a kiszerelt, gyári készítmények pillanatok alatt elfogytak. 

Miután a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és a FIP (Nemzet-

közi Gyógyszerészeti Szövetség) közzétette az ajánlott fertőtlení-

tőszerek receptúráját, a Hungaropharma elősegítette, hogy a Hun-

garo-Gal Kft. által nagy tételben, több kiszerelésben gyártott 

Klarex forgalmazása gyorsan megindulhasson. 

A védőmaszkok 90 százaléka is Kínában készült. A gyártói, illet-

ve beszállítói kapacitáshiány és a nagyon erőteljes, megnövekedett 

igény miatt muszáj volt a piacnak B tervben gondolkodnia. A HPH 

a  büntetés-végrehajtás által készített maszkok forgalmazásával tá-

mogatta a gyógyszertárakat ebben a kiélezett helyzetben. 

PIACI KÖRKÉP MARKET OVERVIEW

A felelős gyógyszer-nagykereskedőknek rengeteg energiát kellett 

fordítaniuk a termékbiztonság kérdésére. Akkor ugyanis, amikor nagy 

igény jelentkezik egyes termékek iránt, bizony többszörösre nőnek az 

árak is. Az óriási kereslet során pedig megjelennek azok az áruk, ráadá-

sul tömegesen, amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak és a tanúsít-

ványoknak. A helyzet komoly minőség-ellenőrzési munkát követelt meg 

mind a beszerzési, mind a minőségbiztosítási szakemberektől. 

ELŐKÉSZÜLET A VAKCINADISZTRIBÚCIÓRA
Karácsonykor, december 26-án lépte át a magyar határt az első vakci-

naszállítmány. A Hungaropharma vállalta el a koronavírus-járvány elleni 

védekezéshez szükséges oltóanyagok disztribúciós tevékenységének 

ellátását. Reagálva a járványügyi kihívásokra, a Hungaropharma korán 

megtette az ehhez szükséges előkészületeket. A BLK II csarnokában 

rekordidőn belül került kiépítésre egy ULT (Ultra Low Temperature) 

Freezer Park is, a vakcinadisztribúciót pedig tovább segíti számos kül-

ső fagyasztókonténer, ahol +15 °C és –25 °C közötti hűtési tartományon 

további több millió adag vakcinát lehet raktározni.

SÜRGETŐ TANULSÁGOK 
A járvány aktualizált jó pár fontos dilemmát. Először is azt, hogy 

mennyire érdemes a rövid távú anyagi előnyök miatt ennyire ki-

szolgáltatottá válni egy-egy ország irányába. Kína és India hosszú 

esztendők óta az egészségügyi ellátásban létfontosságú termékek, 

illetve alapanyagok fő beszállítója. A pandémia napirendre tűzte a 

kérdést: szabad-e a gyógyulásba vetett hitet a termelés és az el-

látás bizonytalanságával csökkenteni? A válasz egyértelmű nem, 

még úgy is, hogy nagyon komolyak a gyógyszergyártás és az alap-

anyaggyártás újraindításához szükséges minőségbiztosítási elvá-

rások, illetve előírások. 

A másik lényeges tanulság, hogy mennyire fontos a párbeszéd. 

A  komoly, nagyhatású intézkedések előtt érdemes lenne konzultálni 

az iparági szereplőkkel. A döntéshozóknak is több információra lenne 

szükségük a döntéseik meghozatala előtt, a nagykereskedelmi folya-

matok aktuális ismerete pedig sokat segíthet a megfelelő lépések meg-

választásában. A stratégiát csak így érezheti mindenki a sajátjának.

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

TRAFFIC CHANGES
The system was subject to different loads in different periods. At the 

time of the spring wave, daily traffic could have been two to three 

times higher if the logistics capacity of the market had been able 

to cope. However, after the first wave, there was a 30-40 percent 

decline compared to the average. Turnover here followed the Euro-

pean trend. All countries followed the same pattern, namely that the 

epidemic drove demand, with sales of vitamins used for prevention, 

dietary supplements, OTC products and medicines for symptomatic 

treatment increasing the most. Online sales also showed a streng th-

ening, and the market more than doubled in volume.

Indisputably, there has been a shift in the types of pharmacies. 

The losers have clearly been the pharmacies in shopping centres 

and next to specialised clinics and GP surgeries. Prescriptions and 

ePrescriptions were mainly dispensed by customers at branch phar-

macies in residential areas. However, when comparing the profita-

bility of pharmacies, it is important to bear in mind the costs of pro-

tection, which were incurred by all pharmacies. Plexiglas screens, 

air filtration systems had to be installed and, of course, the mouth 

masks, rubber gloves and many litres of disinfectant used by the 

staff were additional costs. Moreover, protection measures also 

meant an increase in wage costs, as pharmacy workers were split 

into two separate shifts wherever possible during the increased epi-

demic. They worked alternately every two weeks, prepared to en-

sure that if one team developed an infection, the other team would 

keep the pharmacy running during quarantine.

PRODUCT SAFETY FIRST AND FOREMOST
Although there was no shortage of medicines during the coronavirus 

epidemic, there was a shortage of equipment for protection. Hun-

garopharma’s subsidiary Magilab took on a major role in distributing 

the raw materials for disinfectants, at a time when the pre-packaged, 

factory-made products were running out in no time. After the WHO 

(World Health Organisation) and FIP (International Pharmaceutical 

Federation, Fédération Internationale Pharmaceutique) published 

the recommended formulations for disinfectants, Hungaropharma 

helped to get the distribution of Klarex, manufactured in large quan-

tities and in several packages by Hungaro-Gal Kft.

90 percent of the protective masks were also made in China. 

The shortage of manufacturing and supplier capacity and the very 

strong, increased demand forced the market to come up with a plan 

B. HPH supported pharmacies in this challenging situation by dis-

tributing masks made by the Prison Service. 

Responsible pharmaceutical wholesalers had to devote a lot of 

energy to the issue of product safety. Indeed, when there is a high 

demand for certain products, the prices will increase several times. 

Goods that do not meet expectations and certifications appear in 

large quantities in this huge demand. This situation required a great 

deal of quality control work, both by procurement and quality assur-

ance specialists.

PREPARATION FOR VACCINE DISTRIBUTION
The first shipment of vaccines crossed the Hungarian border at 

Christmas, on 26 December. Hungaropharma undertook the distri-

bution of the vaccines needed to protect against the coronavirus 

epidemic. In response to the epidemiological challenges, Hungar   o-

pharma made the necessary preparations early on. A ULT (Ultra Low 

Temperature) Freezer Park was installed in record time in the BLK II 

hall, and vaccine distribution is further supported by several external 

freezer containers, where millions of doses of vaccines can be stored 

in a cooling range of +15°C to –25°C.

URGENT LESSONS
The epidemic has updated some important dilemmas. First, the 

question of how much it is worth to become so vulnerable to a coun-

t ry for short-term financial benefits. China and India have for many 

years been the main suppliers of essential products and raw mate-

rials for health care. The pandemic has raised the question whether 

faith in recovery should be diminished by uncertainty about produc-

tion and supply. The answer is clearly no, even though the quality 

assurance requirements and standards needed to restart the pro-

duction of medicines and raw materials are very high.

Another important lesson is the importance of dialogue. Industry 

players should be consulted before major, far-reaching measures are 

taken. Decision makers would also need more information before 

making decisions, and it is the up-to-date knowledge of the whole-

sale process that could help them to take the right action. Only then 

can the strategy feel like everyone’s own.

Source: ÁNTSZ, IQVIA, MAGYOSZ, NEAK (http://www.neak.gov.hu/felso_menu/
szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok), OGYÉI
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A 2020-AS ESZTENDŐ ARRÓL IS SZÓLT, HOGY KIDERÜLJÖN: A GONDOSAN ELŐKÉSZTETT, ÁTGONDOLT, STRA-

TÉGIAILAG MEGTERVEZETT FEJLESZTÉSEINK MILYEN MAGABIZTOSSÁGOT TUDNAK BIZTOSÍTANI A GYÓGYSZER-

DISZTRIBÚCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNKNEK. AZ EREDMÉNY MINKET IGAZOLT, HISZEN A HOSSZÚ TÁVRA MEGÁLMO-

DOTT PROJEKTJEINK SEGÍTSÉGÉVEL FELKÉSZÜLTEN ÁLLHATUNK A JÖVŐ KIHÍVÁSAI ELŐTT. HOGY CSAK EGY PÉLDÁT 

EMELJÜNK KI A SOKBÓL: A HPH-BAN A KÜLÖNLEGES HŐMÉRSÉKLETET IGÉNYLŐ KÉSZÍTMÉNYEK TÁROLÓKAPA-

CITÁSA TÖBBSZÖRÖSE ANNAK, AMI EGY ORSZÁGOS KORONVÍRUSVAKCINA-PROGRAMHOZ SZÜKSÉGES LEHET.

THE YEAR 2020 WAS ALSO ABOUT FINDING OUT HOW OUR CAREFULLY PREPARED, THOUGHTFUL AND 

STRATEGICALLY PLANNED DEVELOPMENTS CAN GIVE OUR PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION BUSINESS THE 

CONFIDENCE IT NEEDS. THE RESULTS HAVE PROVED US, AS WITH OUR LONG-TERM VISIONARY PROJECTS 

WE CAN BE PREPARED FOR THE CHALLENGES OF THE FUTURE. TO TAKE JUST ONE EXAMPLE, THE STORAGE 

CAPACITY OF PREPARATIONS REQUIRING SPECIAL TEMPERATURES AT HPH IS SEVERAL TIMES GREATER 

THAN THAT REQUIRED FOR A NATIONAL CORONAVIRUS VACCINE PROGRAMME.

OUR VALUES 09

MAGABIZTOSSÁG CONFIDENCE
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A 2020. évet meghatározó alapvető népmozgalmi adatok változása-

inak hátterében szinte mindenhol a koronavírus-járvány hatásai álltak.

Magyarország lakosainak száma az idei év első napján 9 millió 730 

ezer fő volt. A természetes fogyás már négy évtizede tart, egy év alatt 

48.667 fővel lett kevesebb az ország lakosainak száma, ami sajnálatos 

rekordot, 5 százalékos csökkenést jelent. Az adatot a nemzetközi ván-

dorlás pozitív egyenlegének súlyos romlása kísérte, mindössze 9100 fő 

telepedett le hazánkban, így a népességfogyás összege 39,6 ezer volt.

A születések száma az év első tíz hónapjában dinamikusan nőtt, 

míg az utolsó két hónapban stagnált, illetve visszaesett, de összesítve 

így is jelentős mértékben nőtt. Folytatódott a terhességmegszakítá-

sok csökkenő tendenciája, 7,3 százalékkal kevesebb ilyen beavatko-

zást végeztek. 

Bár a járvány miatt a családi rendezvényeket is korlátozták, vé-

gül a korábbinál több, 67.300 házasságot kötöttek, ez 3,1 százalékkal 

múlta felül a 2019. évi számot.

2020-ban ezer lakosra 9,5 élveszületés és 14,5 halálozás jutott, 

a természetes fogyás mértéke –5,0 ezrelék volt. A magyar lakosság 

átlagéletkora 42,8 év, így továbbra is folyamatos a társadalom elöre-

gedése. A születéskor várható átlagos élettartam 76,16 év.

Főként a járványnak tudható be, hogy tavaly jelentősen emelke-

dett az elhunytak száma. A 140.900 fős halálozás 8,7 százalékkal, 

azaz több mint 11 000 fővel haladta meg az egy évvel korábbit. 

SZÜLETÉSEK SZÁMA
A születések száma 2011-ben érte el minimumát (88.000 újszülött), 

azután öt éven át tartó emelkedésnek indult. 2019-ben 89.200 új-

szülött került a statisztikákba, azonban a tavalyi évet meghatározó 

trendforduló már az év utolsó hónapjában elindult. Az előző évit 3,4 

százalékkal felülmúló születésszám végül 92.233 lett. A születésszám 

emelkedése – mivel a szülőképes korban lévő nők száma folyamato-

san csökken – a gyermekvállalási kedv növekedésének tudható be.

A magzati halálozások és a művi vetélések együttesen jelentik 

a magzati veszteségeket, amely 2020-ban száz élveszülésre 42,6 volt, 

ami még mindig magas érték.

Ezer élveszületésre 3,4 csecsemőhalálozás jutott, amely a 2019. 

évihez képest mintegy 11 százalék csökkenést jelez. 

A teljes termékenységi arányszám 2020-ban 4,3 százalékot emel-

kedve 1,55 lett, ami számszerűen 6 gyermekkel jelent többet száz 

nőre számítva. 

HALANDÓSÁG
Sajnálatos rekord a 140.900 fős halálozás, amely az elmúlt 21 év leg-

magasabb száma. A halálozások havonkénti száma egyenetlen volt, 

míg az év első két hónapjában kevesebben hunytak el 2019-hez ké-

pest, március–augusztus között hasonló adatokat mértek, szeptem-

A 2020. ÉV LEGFONTOSABB DEMOGRÁFIAI MUTATÓI KEY DEMOGRAPHIC INDICATORS FOR 2020

bertől viszont jelentős halálozási többletet mértek. Összességében 

11 300 fővel nőtt az elhunytak száma.

A halottak között 68.700 férfi és 72.200 nő volt, a többlethalálozá-

sok száma leginkább a 65 évnél idősebbek körében nőtt meg.

2020-ban így összességében 14,5 halálozás jutott ezer lakosra, 

a férfiak halandósága 14,7, a nőké 14,2 ezrelék volt.

BE- ÉS KIVÁNDORLÁS
A koronavírus-járvány és a brexit hatására folytatódott az előző évek 

tendenciája, és kevesebb magyar költözött külföldre. A 2019. évinél 

kétezer fővel kisebb számú, 19.300 magyar állampolgár távozott tar-

tósabb időre az országból, míg a visszatelepülők száma gyakorlati-

lag megegyezett: 2020-ban 21.300 fő tért vissza. 2021. január 1-jén 

a jogszerűen és huzamosan Magyarországon tartózkodó külföldi ál-

lampolgárok száma 194.400 fő volt, akik az ország népességének 2,0 

százalékát teszik ki.

A Hungaropharma egyik fő célkitűzése, hogy a rendelkezésére álló 

tudással és eszközökkel hozzájáruljon a magyar lakosság egészség-

ügyi állapotának javításához. Felismertük, hogy piacvezető pozíciónk 

miatt e tekintetben jelentős felelősség is hárul ránk, és ezt a koronaví-

rus-járvány csak tovább erősítette.

Hosszú ideje hangoztatjuk, hogy a gyógyszerészek a rendelkezé-

sünkre álló szaktudás, illetve a betegekre vonatkozó információk bir-

tokában a jövőben még fontosabb támogató szerepet tölthetnek be 

a betegellátás folyamatában, amit a gyógyszerész-beteg találkozások 

száma is indokol. Ezt az elmúlt év folyamatai is visszaigazolták, ami-

kor is a gyógyszerészek elérhetősége kimagaslott az egészségügyi 

ellátórendszeren belül. Vállalatunk ezért ennek érdekében a gyógy-

szerész-társadalom számára minden támogatást igyekszik megadni.

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

The changes in the key demographic data for 2020 were almost 

universally driven by the impact of the coronavirus epidemic.

The population of Hungary on the first day of this year was 

9,730,000 people. A natural decline has been going on for four 

deca  des. In 2020, the country’s population declined by 48,667 peo-

ple, which is an unfortunate record 5 percent drop. The figure was 

accompanied by a serious deterioration in the positive balance of in-

ternational migration, with only 9,100 people settling in the country, 

bringing the total population loss to 39,600 people.

The number of births was increasing dynamically in the first ten 

months of the year, while stagnating or falling in the last two months, 

but still showing a significant overall increase. The downward trend 

in the number of abortions continued, with 7.3 percent fewer proce-

dures performed. 

Although family events were restricted due to the epidemic, the 

number of marriages saw a 3.1 percent increase as compared to 

2019, with a total number of 67,300 vows made.

In 2020, there were 9.5 live births and 14.5 deaths per 1,000 inhab-

itants, with a natural decrease rate of -5.0 per thousand. The average 

age of the Hungarian population is 42.8 years, so the ageing of socie-

ty continues. The average life expectancy at birth is 76.16 years.

The epidemic was the main reason for the significant rise in 

deaths last year. The death toll of 140,900 people was 8.7 percent 

higher than a year earlier, which concerns more than 11,000 people.

NUMBER OF BIRTHS
The number of births reached a minimum in 2011 (88,000 newborns), 

after which it started a five-year upward trend. In 2019, 89,200 new-

borns were recorded, but the trend reversal that marked 2020 started 

in the last month of 2019. The birth rate, which was 3.4 percent higher 

than the previous year, ended up at 92,233 people. The rise in the 

number of births is due to an increase in the willingness to have chil-

d ren, as the number of women of childbearing age continues to fall.

Fetal deaths and induced miscarriages together account for fetal 

losses, which in 2020 stood at 42.6 per 100 live births, still a high figure.

There were 3.4 infant deaths per 1,000 live births, a decrease of 

about 11 percent compared to figures in 2019. 

In 2020, the total fertility rate rose by 4.3 percent to 1.55, which in 

numerical terms means 6 more children per 100 women.

MORTALITY
A sad record of 140,900 deaths is the highest number in 21 years. The 

number of deaths per month has been uneven, with fewer deaths in the 

first two months of the year compared to 2019, similar figures between 

March and August, but a significant surplus of deaths from September 

onwards. Overall, the number of deaths increased by 11,300 people.

Among the dead, 68,700 were men and 72,200 women, with the 

excess deaths rising mostly among those aged 65 and over.

In 2020, there were therefore 14.5 deaths per thousand inhab  i-

tants overall, with a mortality rate of 14.7 for men and 14.2 for wom-

en per thousand.

IMMIGRATION AND EMIGRATION
As a result of the coronavirus epidemic and Brexit, the trend of pre-

vious years continued and fewer Hungarians moved abroad. The 

number of Hungarians leaving the country for a longer period of 

time was 2,000 lower than in 2019, concerning 19,300 people alto-

gether, while the number of returnees was virtually the same, con-

cerning 21,300 people in 2020. On 1 January 2021, the number of 

foreign nationals legally and permanently residing in Hungary was 

194,400, accounting for 2.0 percent of the country’s population.

One of Hungaropharma’s main objectives is to contribute to the 

improvement of the health of the Hungarian population with the 

knowledge and tools at its disposal. We have realised that our po-

sition as a market leader gives us a significant responsibility in this 

regard, and the coronavirus epidemic has further strengthened this 

conviction.

We have been stressing it for a while that pharmacists, with the ex-

pertise and patient information available to us, can play an even more 

important supporting role in the patient care process in the future, as 

evidenced by the number of pharmacist-patient encounters. This has 

been confirmed by the past year, when the availability of pharmacists 

in the healthcare system stood out. Our company therefore strives to 

give all the support it can to the pharmacy community.

Hungaropharma’s ultimate goal is to ensure a quality life that 

lasts as long as possible.

AZ ÉLVESZÜLETÉSEK ÉS A HALÁLOZÁSOK SZÁMA 
1990-2020 KÖZÖTT

LIVE BIRTHS AND DEATHS BETWEEN 
1990 AND 2020 
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GYÓGYSZERTÁRAK MAGYARORSZÁGON, 2020 PHARMACIES IN HUNGARY, 2020

MAGYARORSZÁG 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZERE 

HUNGARY’S 
HEALTH CARE 
SYSTEM 

Adatok forrása: OGYÉI Source of data: OGYÉI

Magyarországon az egészségügyi ellátás évek óta 

stabilan állami rendszerben, egybiztosítós modell kere-

tében működik. A 386/2016. (XII. 2.) számú, az egész-

ségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerint az egészségügyi igazgatás központi 

szervezete a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

(NEAK). A NEAK a vele szerződött egészségügyi szol-

gáltatóknál elvégzett egészségügyi ellátásokat az Egész-

ségbiztosítási Alapon (E. Alap) keresztül finanszírozza. 

Az Egészségbiztosítási Alap kezelésének keretében 

a NEAK látja el a gyógyszerekkel, valamint a gyógyá-

szati segédeszközökkel kapcsolatos finanszírozási és 

ártámogatási feladatokat, beleértve azok elszámolá-

sát, folyósítását és ellenőrzését.

A NEAK folytatja le a gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, 

az egészségügyi technológiák befogadásával kapcso-

latos eljárásokat is. Adminisztratív feladatainak köré-

ben ellátja a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos 

tevékenységeket is, így például a társadalombiztosítási 

támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati 

segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egy-

séges nyilvántartást is vezeti. 

reimbursement of medicines and medical aids, in-

cluding their accounting, disbursement and control.

NEAK also carries out the procedures for social se-

curity subsidies for medicines and medical aids and 

for the inclusion of health technologies. It also per-

forms administrative tasks related to record keeping, 

such as keeping a single register of medicines, medi-

cal aids and medical services receiving social security 

support. 

Based on Government Decree No. 506/2020 (XI. 

17.), the National Directorate General for Hospitals 

(Országos Kórházi Főigazgatóság, OKFŐ) was estab-

lished, which, according to Government Decree No. 

516/2020 (XI. 25.), will in the future perform the own-

ership functions of the national medical institutions 

and the national co-medical institutions, as well as 

the health care institutions maintained or owned by 

the state, and will take over the powers of the Nation-

al Healthcare Service Centre (Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ, ÁEEK), which will cease to exist on 31 

December 2020. 

Pursuant to Government Decree No.28/2015 (II.25.), 

the National Institute of Pharmacy and Nutrition 

(Országos Gyógyszerészeti és  Élelmezés-egészségügyi 

Az 506/2020. (XI. 17.) számú kormányrendelet 

alapján létrejött az Országos Kórházi Főigazgatóság 

(OKFŐ), amely az 516/2020. (XI. 25.) kormányrendelet 

értelmében a jövőben ellátja az országos gyógyinté-

zetek és az országos társgyógyintézetek, valamint az 

állam fenntartásában, illetve tulajdonában lévő egész-

ségügyi intézmények tulajdonosi feladatait, és átve-

szi a  2020. december 31. napjával megszűnő Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) jogköreit. 

A 28/2015. (II. 25.) számú kormányrendelet alap-

ján a gyógyszerfelügyeleti hatósági és piacfelügye-

leti feladatokat az Országos Gyógyszerészeti és 

For many years, healthcare in Hungary has been a sta-

ble state-run system, operating within the framework of 

a single insurance model. According to the Government 

Decree No. 386/2016 (XII.2.) on health insurance bodies, 

the central organisation of health administration is the 

National Health Insurance Fund of Hungary (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK). NEAK fi  nan-

ces the health care services provided by the contracted 

health care providers through the Public Health Insur-

ance Fund (Egészségbiztosítási Alap, E. Fund).

Under the management of the Health Insurance 

Fund, the NEAK is responsible for the financing and 
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Közforgalmú
gyógyszertár

Intézeti 
vényforgalmat

lebonyolító 
gyógyszertár

No. of community 
Pharmacies

No. of Institutional 
Pharmacies

Veszprém
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Fejér
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Esztergom
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Borsod- 
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Vas

Zala

782288

46 1

398

577

73 3

259

59 1

89 3

266

331

419 20

3264

75 4

92 4

114 4
4143
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81 3

139 5

142 5

130 1
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GYÓGYSZERPIAC NAGYKERESKEDELMI ÁRON

Intézet, OGYÉI) is responsible for the regulatory and 

market surveillance of medicinal products. It is respon-

sible for the official tasks related to the supply of medi-

cines, the control, coordination and supervision of the 

operation of pharmacies and the supply of medicines, 

as well as the supervision of county and capital chief 

pharmacists and chief pharmacists. Last but not least, 

they are also responsible for the registration of medi-

cinal products and the certification of medical aids, as 

well as for the provision of expertise in the operation of 

health care services. In addition, it conducts research 

on technology assessment and funding protocols in the 

field of subsidy policy.

In 2020, Hungarian outpatient care was provided 

by 2,288 private pharmacies, 642 branch pharmacies, 

which is ten fewer than in 2019, and 78 institutional 

pharmacies, which is five fewer than in the previous 

year. Inpatient care was provided by 100 institutional 

pharmacies last year.

The most important basic requirement for pharma-

ceutical wholesalers remains the safe supply of medi-

cines, i.e. ensuring that all people in need have access 

to their medicines in the right quality, quantity, place 

and time.

Across Europe, including Hungary, one of the big-

gest challenges that pharmaceutical wholesalers face 

on a daily basis is preventing counterfeit medicines. 

Obviously, there is no need to explain why counterfeit 

or illegal medicines and other products pose a huge 

risk. There is no reliable information on their quality, 

the conditions under which they are manufactured or 

their effects. 

In 2020, two operations (MISMED and STOP) 

seized medicines from illegal sources, some with ex-

pired dates, and counterfeit medical equipment such 

as masks, gloves, COVID–19 test kits, thermometers 

and protective clothing, as well as hand sanitising gel 

from uncontrolled sources. 

The actors of the Hungarian pharmaceutical trade 

can continue to be proud of the fact that no falsi-

fied products have so far been placed on the market 

through the closed distribution channels they use.

PHARMACEUTICAL SALES ON WHOLESALE PRICE 
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 Közforgalmú gyógyszertárak  Intézeti gyógyszertárak

 Közforgalmú gyógyszertárak  Intézeti gyógyszertárak  community pharmacies  institutional pharmacies

Source: IQVIA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018 2018

123 149 M 123,149 M
157 090 M 157,090 M

113 277 M 113,277 M
163 572 M 163,572 M140 724 M 140,724 M

172 273 M 172,273 M
172 445 M 172,445 M

194 599 M 194,599 M

492 638 M 492,638 M473 082 M 473,082 M522 113 M 522,113 M493 119 M 493,119 M474 220 M 474,220 M527 990 M 527,990 M556 892 M 556,892 M577 551 M 577,551 M

2019 20192020 2020

229 198 M 229,198 M

268 319 M 268,319 M
295 902 M 295,902 M

605 425 M 605,425 M687 905 M 687,905 M

GYÓGYSZERFORGALOM DOBOZBAN SALES BY BOXES

Forrás: IQVIA Source: IQVIA

Forrás: IQVIA

648 326 M 648,326 M

 community pharmacies  institutional pharmacies

286 469 004 288 666 277 301 103 795288 518 214 295 805 947 307 656 786

26 010 285 23 874 169 20 914 79124 471 710 22 454 863 16 409 682

306 406 391

16 011 910

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

306 486 263

15 599 370

2019 2020

308 585 968

16 654 068 16 477 605 16 670 185

310 728 106310 231 215 286,469,004 288,666,277 301,103,795288,518,214 295,80,947 307,656,786

26,010,285 23,874,169 20,914,79124,471,710 22,454,863 16,409,682

306,406,391

16,011,910

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

306,486,263

15,599,370

2019 2020

308,585,968

16,654,068 16,477,605 16,670,185

310,728,106310,231,215

 Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) látja el. Hozzá 

tartoznak a gyógyszerellátással kapcsolatos hatósági 

feladatok, a gyógyszertárak működésének és gyógy-

szerellátási tevékenységének ellenőrzése, koordinálása 

és felügyelete, a megyei, illetve fővárosi tiszti főgyógy-

szerészek, tisztigyógyszerészek felügyelete. Végül, 

de nem utolsósorban feladatai közé tartozik a gyógy-

szerkészítmények törzskönyvezése és a gyógyászati 

segédeszközök minősítése, valamint az egészségügyi 

szolgáltatók üzemeltetésével kapcsolatos szakértői fel-

adatok is. Mindezeken felül technológiaértékeléssel, fi-

nanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatásokat is 

végez a támogatáspolitika területén.

A magyar járóbeteg-ellátást 2020-ban az előző évi-

nél öttel kevesebb, 2288 magángyógyszertár (és 642 

fiókgyógyszertár, ami tízzel kevesebb a 2019. évinél), 

valamint 78 intézeti vényforgalmat lebonyolító gyógy-

szertár látta el. A fekvőbeteg-ellátást tavaly 100 inté-

zeti gyógyszertár bonyolította.

A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben tá-

masztott legfontosabb alapkövetelmény továbbra is 

a biztonságos gyógyszerellátás, vagyis annak telje-

sülése, hogy minden rászoruló a megfelelő minőség-

ben, mennyiségben, helyen és időben jusson hozzá a 

gyógyszeréhez.

Egész Európában, ezen belül természetesen Ma-

gyarországon is az egyik legnagyobb kihívás, amivel a 

gyógyszer-nagykereskedőknek napról napra szembe 

kell nézniük, a gyógyszerhamisítás megakadályozása. 

Az nyilván nem szorul különösebb magyarázatra, hogy 

a hamisított vagy illegális gyógyszerek és más készít-

mények miért jelentenek óriási kockázatot: sem minő-

ségükről, sem gyártásuk körülményeiről, sem pedig ha-

tásukról nem áll rendelkezésre megbízható információ. 

2020-ban két (MISMED és STOP elnevezésű) akció 

során illegális forrásból származó, esetenként lejárt 

szavatosságú gyógyszereket, hamisított orvosi felsze-

reléseket (maszkok, kesztyűk, Covid–19-tesztkészletek, 

hőmérők és védőruhák), valamint ellenőrizetlen forrás-

ból származó kézfertőtlenítő gélt is lefoglaltak. 

A magyar gyógyszer-kereskedelem szereplői tovább-

ra is büszkék lehetnek arra, hogy az általuk használt zárt 

forgalmazási csatornán keresztül mindeddig nem 

került forgalomba hamisított készítmény.



A LEGJOBB SZAKMAI TUDÁSUNK SZERINT TESSZÜK A DOLGUNKAT, MELYNEK EGYIK EREDMÉNYE A PIACON BE-

TÖLTÖTT „HÍD” SZEREPÜNK. A GYÓGYSZERIPARI BEÁGYAZOTTSÁGUNKNAK KÖSZÖNHETŐEN KIVÁLÓ GYÁRTÓI 

KAPCSOLATAINK VANNAK, ISMERJÜK AZ IPARÁGI TRENDEKET, DIVATOS SZÓVAL ÉLVE INFLUENCEREK VAGYUNK. 

PARTNEREINK JÓL TUDJÁK, A VÉLEMÉNYÜNKRE ÉRDEMES ADNI, HISZEN IRÁNYMUTATÓ ELKÉPZELÉSEINK MÖ-

GÖTT NEMCSAK KOMOLY SZAKMAI TUDÁS ÉS TAPASZTALAT, HANEM SEGÍTŐ SZÁNDÉK IS ÁLL. CÉLUNK, HOGY 

TELJES KÖRŰEN KI TUDJUK ELÉGÍTENI IGÉNYEIKET, HOGY BENNÜNK SZÖVETSÉGESRE TALÁLJANAK.
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KAPCSOLATTARTÁS CONTACT
WE DO OUR JOB TO THE BEST OF OUR PROFESSIONAL ABILITY, AND ONE OF THE RESULTS IS OUR ROLE AS A 

‘BRIDGE’ IN THE MARKET. THANKS TO OUR PHARMACEUTICAL EMBEDDEDNESS, WE HAVE EXCELLENT CONTACTS 

WITH MANU FACTURERS AND WE KNOW THE TRENDS IN THE INDUSTRY, SO WE ARE INFLUENCERS IN A FASHION-

ABLE WORD. OUR PARTNERS KNOW THAT OUR OPINIONS ARE WORTH LISTENING TO, BECAUSE OUR GUIDING 

IDEAS ARE BACKED NOT ONLY BY SOLID PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE, BUT ALSO BY A WILL-

INGNESS TO HELP. OUR AIM IS TO FULLY MEET THEIR NEEDS SO THAT THEY CAN FIND AN ALLY IN US.
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ADOMÁNY ÉS MINTA
Adományok és minták gyors, pontos és szakszerű eljuttatásával szá-

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

szágos lefedettségű logisztikai hálózatunkat, szakmai tapasztalatun-

kat és nyomon követhető adminisztrációs rendszerünket.

AKCIÓKEZELÉS
A Hungaropharma Zrt. nagy tapasztalattal rendelkezik a gyógysze-

rek és egyéb készítmények gyógyszertárak és kórházak felé irányu-

ló szállítói akcióinak lebonyolításában. A jogszabályi és szerződéses 

feltételeknek megfelelően többek között árengedmény, árurabatt, 

illetve megnövelt fizetési határidő típusú akciók beállításának lehető-

ségével állunk partnereink rendelkezésére.

BIZOMÁNYOSI KÉSZLET
Partnereink számára lehetőséget nyújtunk az általuk forgalmazott termé-

kek többféle bizományos raktározási konstrukcióban történő kezelésére, 

biztosítva az EU GDP/GMP tárolási és szállítási követelményeit, mégis 

könnyen kezelhetővé téve a piacra jutást és az optimális készletszintek 

kialakítását. Ma is mintegy 40 gyártó bizományos készletét kezeljük.

ELEKTRONIKUS ÁRUÁTVÉTEL 
Az érintésmentes, biztonságos és környezettudatos módszer számos 

előnnyel jár, melyek közül az egyik legkiemelkedőbb, hogy az eddi-

gi mennyiségi és minőségi áruátvételt egyetlen gyors, elektronikus 

folyamat váltotta fel. Ez jelentős idő- és erőforrás-megtakarítást je-

lent partnereink számára, valamint a hibázás lehetőségét is csökkenti. 

A patika személyzete számára is tapasztalható a munkakörülmények 

javulása, az adminisztráció csökkenése.

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS 
Nincs többé összegyűrődött, megsérült, elveszett papírszámla! 

Az  elektronikus aláírással ellátott, a számviteli és az áfatörvénynek 

minden kritériumában megfelelő digitális bizonylat bevezetése jövő-

bemutató, papírmentes megoldás. Az e-számla minden nap automa-

tikusan érkezik a megadott e-mail-címre, egy ingyenesen igényelhető 

szolgáltatás keretében pedig hetente közvetlenül akár a könyvelést 

végző céghez is. A számviteli feladatokhoz szükséges információk 

a könyvelői interface segítségével továbbítódnak. 

EMERGENCY KÉSZLET
Budapesti Logisztikai Központunkban az iparági standardoknak 

megfelelő körülmények között biztosítjuk a gyógyszergyártók „emer-

gency” készletének tárolását, kezelését a dobozos mennyiségtől a 

raklapos mennyiségig, legyen szó szobahőmérsékleti vagy hűtős tá-

rolási feltételről.

SZOLGÁLTATÁSPORTFÓLIÓNK OUR PORTFOLIO OF SERVICES

FEJLESZTÉSI PROGRAM 
A Hungaropharma Fejlesztési Program azoknak a gyógyszertárak-

nak szól, amelyek a legjobbat és a legtöbbet szeretnék a betegeik 

számára nyújtani, illetve készek a HPH-hoz szorosabban is kötődni. 

Sikerességét már számos projekt fémjelzi, például az ALMA Refe-

renciapatika Program, valamint a Gyöngy Referenciapatika Program, 

melyek új működési modellt és arculatot biztosítanak a csatlakozó 

gyógyszertárak számára. 2019. novembertől egy másik innovációs 

együttműködési lehetőséget is biztosítunk a Hungaropharma iránt 

elkötelezett, illetve elkötelezetté váló patikáknak: testreszabott infor-

matikai eszközpark fejlesztéséhez nyújtunk támogatást. Az említett 

programokhoz csatlakozóknak a Hungaropharma leányvállalatai, a 

Patika Management Kft., a QB-Pharma Kft. és a Patika Platform Kft. 

biztosítja a szükséges fejlesztési eszközöket, munkájuk minőségéért 

és színvonaláért cégünk teljes körű garanciát vállalva.

FRANCHISE- ÉS BESZERZÉSI TÁRSULÁSOK
Franchise üzleti modellben a Hungaropharma vállalatcsoporthoz 

csatlakozott együttműködő gyógyszertárak a gyógyszeripar termé-

keinek teljes palettáját kínálják a lakosságnak az év szinte minden 

napján, folyamatosan frissülő akciók keretében is. Beszerzési társu-

lások gyártói megállapodásain alapuló rendeléseit, akcióit a kért idő-

ben és mennyiségben teljesítjük az ország egész területén.

GRANDEXPO
A grandEXPO a gyógyszerpiac szereplői számára életre hívott fórum. 

A rendezvény célja olyan érdemi iparági párbeszéd megteremtése, 

ahol lehetőség nyílik megvitatni a szakmát és a szektort érintő legfon-

tosabb kérdéseket. 2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel 

a rendezvény egy interaktív online konferencia keretén belül került 

megrendezésre. 

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

rate and professional delivery of donations and samples, using our 

logistics network with national coverage, our professional experi-

ence and traceable administration system.

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

maceuticals and other products to pharmacies and hospitals. In 

accordance with legal and contractual terms, we provide our part-

ners with the possibility of choosing discounts, rebates and a pro-

longed payment deadline among many other choices.

COMMISSION SUPPLIES
We offer our partners the opportunity to manage their products 

in a variety of commissioned warehousing schemes, ensuring EU 

GDP/GMP storage and transportation requirements are met, yet 

making market access and optimal stock levels easy to manage. 

Today, we are managing commissioned stocks of around 40 man-

ufacturers.

ELECTRONIC RECEIPT OF GOODS 
It is a contact free, secure and environmentally conscious method 

that has many advantages, one of the most prominent being that the 

previous quantity and quality receipt of goods has been replaced by 

a single fast, electronic process. This means significant savings in time 

and resources for our partners, as well as reducing the potential for 

errors. Pharmacy staff also benefit from improved working conditions 

and reduced administration.

ELECTRONIC INVOICING
No more crumpled, damaged or lost paper invoices! The introduction 

of an electronically signed digital voucher that meets all the criteria of 

accounting and VAT laws is a far-reaching, paperless solution. Every 

day, the e-invoice is automatically sent to the e-mail addresses pro-

vided, and every week directly to the accounting firm as part of a free 

service upon request. The information required for accounting tasks 

is transmitted via the accounting interface. 

EMERGENCY STOCKS 
In our Budapest Logistics Centre, under the conditions of industry 

standards, we provide storage and handling services for the emer-

gency supply of pharmaceutical manufacturers, from box vol u me to 

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

tions.

DEVELOPMENT PROGRAM
The Hungaropharma Development Programme is aimed at phar-

macies that want to offer the best and the most to their patients 

and are willing to become more closely associated with HPH. Its 

success has been marked by a number of projects, such as the 

ALMA Reference Pharmacy Programme and the Gyöngy Reference 

Pharmacy Programme, which provide a new operating model and 

image for the pharmacies that have joined. Since November 2019, 

pharmacies that are committed or willing to commit to Hungaro-

pharma have been offered another innovative collaboration op-

portunity, that is, support for the development of a customised 

IT toolkit. Hungaropharma’s subsidiaries, Patika Management Kft., 

QB-Pharma Kft. and Patika Platform Kft. provide the necessary de-

velopment tools for those who join these programmes, and our 

company fully guarantees the quality and standard of their work.

FRANCHISE AND ACQUISITION PARTNERSHIPS
Cooperative pharmacies that have joined the Hungaropharma 

Group in a franchise business model offer a full range of pharma-

ceutical products to the public on almost every day of the year, 

with ongoing discount offers. Acquisition partnership orders and 

discounts based on the agreement between manufacturers are ful-

filled in the required time and quantity throughout the country.

GRANDEXPO
The grandEXPO is a forum for the pharmaceutical market. The 

event aims to create a meaningful industry dialogue where key is-

sues affecting the industry and the sector can be discussed. In view 

of the epidemiological situation in 2020, the event was organised 

as an interactive online conference.
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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 

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

kai szolgáltatást nyújtson ügyfelei számára. Partnereink részére napi 

többszöri kiszállítást és teljes gyógyszer-termékpalettát biztosítva 

aktívan hozzájárulunk az egészségügyi ellátórendszer biztonságos 

és magas színvonalú működtetéséhez. Több mint 2500 vevő igényeit 

teljesítjük 400 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 Hungaro-

pharma minőségbiztosítási tevékenysége biztosítja szerződött part-

nerei számára a magyar és európai uniós jogszabályokkal, a Helyes 

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

útmutatásokkal összhangban végzett gyógyszerforgalmazást.

PORTFÓLIÓMENEDZSMENT
Piacvezető gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatunk teljes termék-

palettát forgalmazva igyekszik az egészségügyben részt vevő part-

nerek igényeit kielégíteni. Portfóliónkat a vevői igényekhez igazítva 

állandóan bővítjük, így az új készítmények folyamatosan és gyorsan 

jelennek meg kínálatunkban. A Hungaropharma Zrt.-nél lehetőség 

van egyedi gyógyszerigénylés lebonyolítására a megfelelő hatósági 

engedélyek birtokában.

SZOLGÁLTATÁSPORTFÓLIÓNK OUR PORTFOLIO OF SERVICES

PRE-WHOLESALING
A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

élen jár a pre-wholesaling tevékenységben. Professzionális raktáro-

zással, automatizált kiszedő- és csomagolórendszerrel állunk part-

nereink rendelkezésére, amely teljes összhangban működik az SAP-

EWM (Extended Warehouse Management) modullal. Raktárunkban 

biztosítjuk a kábítószerek és hűtős áruk előírásoknak megfelelő tá-

rolását. Beszállítóink számára adatszolgáltatás keretében személyre 

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.

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 értéke-

sítési csatornában és minden finanszírozási területen jelen van a ma-

gyar piacon. Jelentős szerepet vállalunk az átalakult fekvőbeteg-el-

látás közbeszerzési eljárásaiban. A Hungaropharma Zrt. külön ezen 

tevékenységre specializálódott munkatársakkal áll a gyártók rendel-

kezésére az országos, kórházi és egyéb tenderek lebonyolításában.

VAKCINATÁROLÁS 
2021-ben a Hungaropharma látja el a koronavírus-járvány elleni véde-

kezéshez szükséges oltóanyagok komplex disztribúciós tevékenysé-

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

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

disztribúciót számos külső fagyasztókonténer segíti, ahol +15 °C és 

–25 °C közötti hűtési tartományon további több millió adag vakcinát 

lehet biztonsággal raktározni.

DISCOUNT FACTORY 
Our discount portfolio, which offers discounted purchases is very 

wide, every pharmacy can find the best offers for them. We offer 

new discount shopping opportunities almost weekly in our dis-

count offers under the brand name KedvezménygyÁR (Discount-

FACTORY).

LOGISTIC SERVICE
Hungaropharma Zrt. is a market leading pharmaceutical whole-

saler committed to providing its customers with a complete and 

high quality logistics service. For our partners, we offer a full range 

of multiple daily deliveries and a full range of pharmaceutical pro d -

ucts, thus we actively contribute to the safe and high quality op-

eration of the healthcare system. We meet the needs of more than 

2,500 customers with around 18,000 products from 400 manu-

facturers and suppliers.

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

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

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

adequate market experience and knowledge in the distribution of 

medicines, medical devices, dietary supplements and other products, 

and we are happy to be at our clients’ service. Our services include 

registration, quality assurance, pharmacovigilance-related tasks, as 

well as marketing, sales and pricing strategy development and im-

plementation.

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

dance with its quality policy and mission. The company’s quality 

assurance provides its contracted partners with the distribution of 

pharmaceuticals in accordance with Hungarian and European leg-

islation, Good Manufacturing, Wholesale and Vigilance Practices 

(GMP, GDP, GVP).

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

to meeting the needs of healthcare partners by distributing a full 

range of products. We are constantly expanding our portfolio to 

meet customer requirements, so new products are continuously 

and quickly displayed in our offer. Hungaropharma Zrt. is able to 

fulfil specific medical requests with the appropriate authority li-

censes in possession.

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

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

mated picking and packaging systems are available to our partners, 

fully in line with the SAP-EWM (Extended Warehouse Management) 

module. Our warehouse is designed to store drugs and refrigerated 

goods in compliance with general standards. We provide our suppli-

ers with customized reports as part of our data reporting services, 

even on a daily basis if the need arises.

REPORTING
Hungaropharma Zrt. provides its partners with continually expanding, 

optimised sales and stock data in contractual terms. In the course 

of data supply, we provide information on the requested products in 

national or regional breakdown and on the regularity requested by 

the partner, in electronic format against the service fee specified in 

the contract.

PROFESSIONAL CONSULTATION
As a leading pharmaceutical wholesaler, we have adequate market 

experience and knowledge in the distribution of medicines, medical 

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

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

of quality assurance, pharmacovigilance, procurement, distribution, 

sales and marketing.

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

areas of the Hungarian market with a complete portfolio of med-

icinal products. We have an active role in the reshaped public pro-

curement procedures of inpatient care. Hungaropharma Zrt. has 

staff specialised in this activity and is at the disposal of manufac-

turers to help them in the national, hospital and other tende ring 

processes.

VACCINE STORAGE
In 2021, Hungaropharma is responsible for the distribution of vac-

cines for the protection against the coronavirus epidemic. The 

BLK II’s newly constructed ULT Freezer Park has 10 refrigerators 

at -80°C with a capacity of 2 million vaccine doses. Distribution is 

supported by a number of external freezer containers, where mil-

lions of doses of vaccines can be safely stored in a cooling range 

of +15°C to –25°C.



22 ÉRTÉKEINK

A HUNGAROPHARMA HAZÁNK ELSŐ SZÁMÚ GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDŐJE, AMI KOMOLY 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA ÖSZTÖNÖZ MINKET. FŐLEG EGY PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN, AMIKOR A VÁRATLAN, 

ILLETVE ERŐT PRÓBÁLÓ HELYZETEK ELEVE ALKALMAZKODÁSRA KÉNYSZERÍTENEK. SZÁMUNKRA SOHASEM 

VOLT KÉRDÉS, HOGY GYÓGYSZERKERESKEDŐKÉNT AZ ÜZLETI VAGY A SZAKMAI ÉRDEKET TARTSUK SZEM 

ELŐTT. A POZÍCIÓNK ARRA KÖTELEZETT MINKET, HOGY AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN, ADOTT IDŐBEN 

BIZTOSÍTOTT LEGYEN AZ ÉLETMENTŐ KÉSZÍTMÉNYEK DISZTRIBÚCIÓJA.  

HUNGAROPHARMA IS THE NUMBER ONE PHARMACEUTICAL WHOLESALER IN HUNGARY, WHICH 

ENCOURAGES US TO TAKE OUR RESPONSIBILITY SERIOUSLY. ESPECIALLY IN A PANDEMIC PERIOD, 

WHEN UNEXPECTED AND CHALLENGING SITUATIONS FORCE US TO ADAPT. FOR US, AS A PHARMA-

CEUTICAL DISTRIBUTOR, IT HAS NEVER BEEN A QUESTION OF WHETHER WE SHOULD PUT BUSINESS 

OR PROFESSIONAL INTERESTS FIRST. OUR POSITION HAS OBLIGED US TO ENSURE THE DISTRIBUTION 

OF LIFE-SAVING MEDICINES IN ALL PARTS OF THE COUNTRY, AT ALL TIMES.

OUR VALUES 23

FELELŐSSÉGTUDAT RESPONSIBILITY
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A HUNGAROPHARMA 
VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK 

BESZÁMOLÓJA

REPORT BY THE 
EXECUTIVE DIRECTOR 
OF HUNGAROPHARMA

Mindannyian emlékezünk rá: 2019-ben a 

Hungaropharma alapításának hetvenedik szü-

letésnapját ünnepeltük. A jubileumot olyan 

fejlesztések átadásával, illetve bevezetésével 

koronáztuk meg, amelyekről már akkor is tud-

tuk, hogy megerősíteni és stabilizálni fogják 

meghatározó szerepünket. Ám azt, hogy a 

befektetéseink ilyen gyorsan kulcsfontosságú 

szerepet játszanak mindennapjainkban, soha-

sem gondoltam volna. Utólag bátran ki merem 

jelenteni: vállalatunk tökéletesen vizsgázott 

ebben a nehéz, 71. esztendőben! 

A 2020. év egy példa nélküli járványhely-

zetet hozott. Szerencsére nem léptek fel 

gyógyszerhiányok, pedig ennek lehetőségé-

től kezdetben én is tartottam. Igaz, gyógy-

szer-nagykereskedőként megtapasztaltuk, 

hogy az utántöltési folyamatok hosszabb időt 

vesznek igénybe – akár tíz nappal is később 

érkeztek meg a szállítmányok. Előrelátó kész-

letpolitikánknak köszönhetően ennyi tartalék 

viszont bőven volt a rendszerben, így az ellá-

tás folyamatos maradhatott.

Mi, itt a Hungaropharmánál már a járvány 

közeledtével kerestük a lehetőséget, hol 

tudunk szolgáltatóként segíteni, milyen fel-

adataink lehetnek a járvány elleni küzdelem-

ben. Lássuk be, veszélyhelyzetben az üzleti 

szempontoknak valamelyest háttérbe kelle-

ne szorulniuk. Muszáj túllépni a kereskedelmi 

érdekeken, muszáj magasabb rendű szem-

pontok alapján működtetni a rendszert. Ná-

lunk előtérbe került, illetve mindent felülírt a 

védekezés, a gyógyszerellátás hosszú távú, 

a járvány teljes időszakára szóló biztonsága 

és a vakcinadisztribúcióra való előkészület 

fontossága.

A saját felkészülésünket két részre bonta-

nám. Az első részt képezte az a beruházás, 

amelyről korábban magunk sem tudtuk, mi-

lyen komoly segítséget jelent majd. A legjobb 

ütemben és a legjobbkor készült el a Buda-

pesti Logisztikai Központ II. (BLK II) – ma ez 

a logisztikai központ adja az ország vakcina-

ellátásának és -tárolásának gerincét. A má-

sodik részt azok a lépéseink képviselték, me-

lyeket már a járvány kitörésekor tudatosan 

tettünk meg. Intézkedéseinket például szinte 

a járvány első napjaitól rendszerbe foglaltuk: 

március 9-én létrehoztuk a HPH Operatív 

Törzset, hogy a leggyorsabban reagálhas-

sunk a kihívásokra. 

Ilyen volt például, amikor arról tájékoztat-

tuk partnereinket, hogy úgy ítéljük meg, a biz-

tonságos gyógyszerellátás fenntarthatósága 

kockázatos (az esetleges hiányok kialakulása, 

a meglévő készletek rossz eloszlása miatt), és 

annak minimalizálása érdekében bevezetjük 

a dobozkorlátozást. Három ok vezérelt min-

ket. Egyrészt fennállt a veszély, hogy elfogy a 

gyógyszer, és nem lesz utánpótlás, azaz meg 

kellett védenünk a biztonságos ellátáshoz 

szükséges készleteket. Másrészt meg kellett 

őriznünk szolgáltatásunk kiszámíthatóságát 

– a visszaigazolt rendelések elfogadhatóan 

pontos érkezését. Harmadrészt pedig muszáj 

volt óvnunk a dolgozóinkat a túlterheltségtől 

is. A kimerültség ugyanis még inkább kiszol-

gáltatta volna őket a fertőzésnek. 

Az ellátás biztosításán túl a dolgozóink 

védelmének erősítése volt a legfontosabb fel-

adatunk. Amit első körben tenni tudtunk, az 

a védőeszközök – maszkok, kesztyűk, fertőt-

lenítők – biztosítása volt. Saját feladatunknak 

tekintettük, hogy a gyógyszert szállító alvál-

lalkozóink munkatársainak biztonságára is fi-

gyeljünk. A szállítmányokat a gyógyszertárak 

bejáratánál adták át, a gyógyszertári személy-

zettel nem érintkezhettek, hogy a  fertőzés 

esetleges általuk történő terjesztését meg-

akadályozzuk. A visszaérkező ládákat pedig 

belső karanténban parkoltattuk 72 órán át. 

Természetesen ezek a feladatok pluszszerve-

zéssel jártak, de megérte minden igyekezet, 

hiszen nem váltunk a fertőzés közvetítőivé! 

Amikor már elérhetővé váltak a gyorstesztek, 

We all remember that in 2019 we cele-

brated the 70th anniversary of the founding 

of Hungaropharma. The anniversary was 

crowned with the delivery and launch of de-

velopments that we knew even then would 

strengthen and stabilise our key position. 

But I would have never imagined that our in-

vestments would play such a key role in our 

daily lives as quickly as that. In retrospect, I 

dare to say that our company has passed the 

test in this difficult, 71st year! 

The year 2020 brought an unprecedent-

ed epidemic situation. Fortunately, there 

were no shortages of medicines, although 

I was initially afraid of that possibility. It is 

true that our company, as a pharmaceuti-

cal wholesaler, experienced that refill pro-

cesses took longer with deliveries delayed 

by up to ten days. However, thanks to our 

forward-looking stock policy, we had plenty 

of reserves in the system to keep supplies 

flowing.

As the epidemiological situation was ap-

proaching, we at Hungaropharma were al-

ready looking for opportunities to help as a 

service provider and tasks to fight against 

the epidemic. Let’s face it, in an emergency, 

business considerations should take a back 

seat to a certain extent. We need to go be-

yond commercial interests, we need to op-

erate the system on a higher level. With us, 

the importance of protection, the long-term 

security of the supply of medicines for the 

whole period of the epidemic and the prepa-

ration for vaccine distribution have come to 

the fore and have overridden everything.

I would divide our own preparation into 

two parts. The first was the investment of 

which we had no idea before how much help 

it would be. The Budapest Logistics Centre 

II (BLK II) was completed at the best time 

and at the best pace. Today this logistics 

centre is the backbone of the country’s vac-

cine supply and vaccine storage. The se c-

ond part of our preparations were the steps 

we consciously took at the outbreak. For 

example, we put our actions in place almost 

from the first days of the outbreak and on 9 

March we set up the HPH Operational Team 

to respond to the challenges as quickly as 

possible. 

This was the case, for example, when 

we informed our partners that we consid-

ered that the sustainability of a safe sup-

ply of medicines was at risk due to possible 

shortages and poor distribution of existing 

stocks, and that we were introducing a box 

restriction to minimise this. We were guid-

ed by three reasons. Firstly, there was a risk 

of running out of medicine and not having 

a supply, so we had to protect the stocks 

needed to ensure a safe supply. Secondly, 

we had to maintain the predictability of our 

service, that is, the reasonably timely arrival 

of confirmed orders. Thirdly, we also had to 

protect our staff from overwork. Exhaustion 

would have made them even more vulne-

rable to infection. 

In addition to providing care, strength-

ening the protection of our staff was our 

most important task. The first thing we could 

do was to provide protective equipment, i.e. 

masks, gloves and disinfectants. We also 

made it our own responsibility to look after 

the safety of our subcontractors’ staff who 

were supplying medicines. The deli veries 

were handed over at the entrance of the 

pharmacies as subcontractors were not al-

lowed to come into contact with pharmacy 

staff in order to prevent any possible spread 

of infection by them. Returning crates were 

parked in an internal quarantine for 72 

hours. Of course, these tasks required extra 

organisation, but it was worth all the effort 

as we did not become a transmitter of the 

infection. Once rapid testing was available, 

„A SAJÁT TERÜLETÉN MINDENKI 
MINDENT MEGTETT AZÉRT, HOGY 

IDŐBEN MEGFELELJÜNK A VAKCINÁK 
TÁROLÁSÁBÓL ÉS SZÁLLÍTÁSÁBÓL 

ADÓDÓ KIHÍVÁSOKNAK.” 

“EVERYONE IN THEIR FIELD HAS 
DONE THEIR BEST TO MEET THE 
CHALLENGES OF STORING AND 
TRANSPORTING VACCINES IN A 

TIMELY MANNER.”
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we checked our entire staff, initially weekly 

and then every two weeks, and continue to 

do so to this day. This decision came at a 

serious extra cost, but managed to prevent 

outbreaks. Although there were temporary 

outbreaks in two of our establishments, we 

were able to stop the disease and our ser-

vice of the safe supply of medicines was not 

affected.

After the first wave subsided, we conti n-

ued our preparations, including the restruc-

turing of the trade organisation and its com-

petences, and the redefinition of territorial 

work. We proved to be on time. Although 

the initial forecasts had predicted that the 

second wave would arrive in November, it 

got here faster.

In addition to the day-to-day tasks, we 

had to prepare for the storage of vaccines. 

This process had already begun when the 

first news came in about the storage of var-

ious vaccines in development. It is important 

to add that the whole collective took own-

ership of this new task. Everyone in their 

respective fields did their best to meet this 

challenge in a timely manner. As a distribu-

tion partner of the National Public Health 

Centre (Nemzeti Népegészségügyi Központ, 

NNK), we had previously stored and trans-

ported vaccines requiring temperatures 

bet ween 2–8°C, so we had experience. In 

addition, as a pharmaceutical wholesaler, we 

were the only ones in Hungary at the time 

with a licence to store products below –18°C.

With the completion of the BLK II, it was 

theoretically possible to store ‘unlimited’ 

quantities of vaccines at 2–8°C. But, in re-

sponse to the epidemiological challenges, 

we purchased and installed our Ultra Low 

Temperature Freezer (ULT Freezer) park 

in record time, which has ten –80°C freez-

ers with a total capacity of more than two 

million doses of vaccines. Eight of these are 

owned by the National Public Health Centre 

and two by Hungaropharma. Vaccine dis-

tribution is also supported by a number of 

external freezer containers, where millions 

of additional doses of vaccines can be safe-

ly stored in a refrigerated range of –15°C to 

–25°C. Of course, we have also ensured the 

security of storage, as we had prepared in 

advance for possible power failures, with 

multiple protection and a back-up system 

with a significant capacity for vaccines.

I am convinced that the most urgent les-

son of this epidemic is that humanity may 

face a challenge that it has not anticipated 

before and has not had to. I still say today 

that, although it is an unimaginable loss that 

so many people have died as a result of the 

coronavirus pandemic, it could have been a 

much worse pandemic with a much higher 

mortality rate. This situation is now helping 

us to draw the right conclusions, understand 

what needs to be changed and practice the 

processes needed, that is, it is helping us to 

learn from the past period. The question nat-

urally arises whether Europe and the world 

can remain vulnerable towards one conti-

nent or one country. I am glad that there are 

serious initiatives in Hungary to change this. 

The restart of the Hungarian vaccine pro-

duction also points in this direction.

We are not stopping there either. Phar-

maceutical wholesalers working to expand 

their storage capacity and improve the ef-

ficiency of their service are investing in the 

future, and this was strongly demonstrated 

in 2020. This is why we have started building 

the BLK III so that we could have the capaci-

ty to store emergency stocks in the event of 

natural disasters. But of course we are also 

working on other developments. 

What do I expect from 2021? Most of all, 

growing, rediscovered stability. But I do know 

one thing, namely that the last year and a half 

has made us hardened. Whatever life throws 

at us, there is a good chance that we are 

ready for it and that we can come up with an 

effective solution in a short time. For we have 

taken Horace’s advice, ‘A heart well prepared 

for adversity in bad times hopes, and in good 

times fears for a change in fortune.’

Dr. Antal Feller

a teljes munkatársi állományunkat kezdet-

ben hetente, majd kéthetente ellenőriztük és 

tesszük ezt a mai napig. Komoly többletkölt-

séggel járt ez a döntés, de sikerült megaka-

dályozni a gócpontok kialakulását. Két keres-

kedőházunkban ugyan átmenetileg történtek 

fertőzések, de a betegségnek megálljt tud-

tunk parancsolni, szolgáltatásunk – a bizton-

ságos gyógyszerellátás – sem sérült.

Az első hullám lecsengését követően 

folytattuk az előkészületeket, többek között 

a kereskedelmi szervezet és annak kompeten-

ciája átalakításával, a területi munkavégzés új-

radefiniálásával. Bebizonyosodott, hogy idő-

ben léptünk – bár az eredeti előrejelzések arról 

szóltak, hogy novemberben érkezik a második 

hullám, az azonban gyorsabban ideért.

A napi feladatok mellett kellett felkészül-

nünk a vakcinák tárolására – ez a folyamat 

már akkor megkezdődött, amikor az első hí-

rek érkeztek a fejlesztés alatt álló különböző 

vakcinák tárolásával kapcsolatban. Fontos 

hozzátenni: az egész kollektíva magáénak 

érezte ezt az új feladatot. A saját területén 

mindenki mindent megtett azért, hogy idő-

ben megfeleljünk ennek a kihívásnak. Tapasz-

talatokkal is rendelkeztünk – a Nemzeti Nép-

egészségügyi Központ (NNK) disztribúciós 

partnereként a 2–8 °C közötti hőmérsékletet 

igénylő vakcinákat korábban is mi tároltuk, 

illetve szállítottuk. Ráadásul gyógyszer-nagy-

kereskedőként mi voltunk abban az időben 

az egyetlenek Magyarországon, akinek az en-

gedélyében eleve szerepelt, hogy –18 °C alatt 

is tárolhat készítményeket.

A BLK II elkészültével a 2–8 °C-on tárolan-

dó vakcináknak elméletileg „korlátlan” meny-

nyiségű raktározására nyílt a lehetőség. De 

– reagálva a járványügyi kihívásokra – rekor-

didőn belül beszerzésre és kiépítésre került 

az Ultra Low Temperature mélyhűtőparkunk 

(ULT Freezer), ahol tíz darab –80 °C-os hűtő 

üzemel, amely összesen több mint kétmil-

lió adag vakcina tárolására alkalmas. Ebből 

nyolc az NNK, kettő pedig Hungaropharma tu-

lajdona. A vakcinadisztribúciót segíti továb-

bá számos külső fagyasztókonténer is, ahol 

–15 °C és –25 °C közötti hűtési tartományban 

további több millió adag vakcinát lehet biz-

tonsággal raktározni. Természetesen a tárolás 

biztonságáról is gondoskodtunk: előre fel-

készültünk az esetleges áramkimaradásra, 

többszörös védelmet, valamint jelentős ka-

pacitású „back up” rendszert alakítva ki az 

oltóanyagok számára.

Meggyőződésem, hogy a járvány legsürge-

tőbb tanulsága, hogy érheti az emberiséget 

olyan kihívás, amivel korábban nem számolt, 

nem kellett számolnia. Ma is azt mondom: bár 

felfoghatatlan veszteség, hogy ennyi ember 

hunyt el a koronavírus-járvány következtében, 

de jöhetett volna egy ennél sokkal rosszabb, 

jelentősen magasabb halálozási aránnyal járó 

pandémia is. Ez a helyzet most abban segít 

minket, hogy levonjuk a megfelelő következ-

tetéseket, megértsük, min kell változtatni és 

begyakoroljuk a folyamatokat: azaz tanuljunk 

ebből az elmúlt időszakból. Például szembesü-

lünk a következő kérdéssel: Európa és a világ 

maradhat-e kiszolgáltatott egy-egy földrész, 

egy-egy ország irányába? Örülök annak, hogy 

vannak komoly kezdeményezések Magyaror-

szágon ennek megváltoztatására  –  a magyar 

vakcinagyártás újraindítása is kifejezetten 

ebbe az irányba mutat.

Mi sem állunk meg: az a gyógyszer-nagy-

kereskedő, amely a tárolási kapacitása bő-

vítésén, szolgáltatása hatékonyságának ja-

vításán dolgozik, az a jövőbe fektet be – ez 

2020-ban erőteljesen be is bizonyosodott. 

Ezért is vágtunk bele a BLK III építésébe, 

hogy legyen lehetőségünk akár biztonsági 

készletek tárolására természeti katasztrófák 

esetére is. De természetesen más fejlesztése-

ken is dolgozunk. 

Hogy mit várok 2021-től? Leginkább a nö-

vekvő, újra megtalálható stabilitást. Egyet 

viszont tudok: az elmúlt másfél év edzetté 

tett bennünket. Bármit is hoz az élet, arra jó 

eséllyel már felkészültünk, s rövid idő alatt 

hatékony megoldást tudunk felmutatni. Mert 

megfogadtuk, amit Horatius javasolt: „Jót re-

mél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart 

az előrelátó szív.”

Dr. Feller Antal

„BÁRMIT IS HOZ AZ ÉLET, ARRA JÓ 
ESÉLLYEL MÁR FELKÉSZÜLTÜNK, 
S RÖVID IDŐ ALATT HATÉKONY 

MEGOLDÁST TUDUNK FELMUTATNI.” 

“WHATEVER LIFE THROWS AT US, 
THERE IS A GOOD CHANCE THAT 

WE ARE READY FOR IT AND THAT WE 
CAN COME UP WITH AN EFFECTIVE 

SOLUTION IN A SHORT TIME.” 
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’I work diligently, and with a sense of self.

If they clip my wings, I’ll walk on my feet.

If they cut them off, I will walk on my hands.

If they tear them out, I will crawl on my belly.’

(István Széchenyi)

For me, it summarises the 2020 business 

year for Covid-19.

The pandemic of 2020, with all its threats 

and limitations, has taught us to adapt quick-

ly to the specific environment around us.

Extreme times call for extreme solutions. 

In addition to maintaining our normal activ-

ities and carrying out our daily tasks to a 

high professional standard, we had to im-

prove and modify established practices to 

maintain safe, responsible and continuous 

cooperation within the Group and with all 

market players during Covid-19, too.

The first wave of the pandemic has high-

lighted the importance of making improve-

ments to address specific situations, the 

need to use more creative tools, to adapt 

more intensively and to listen even more 

closely to our partners’ needs than before.

In light of this, the business objectives for 

HPH’s commercial and marketing activities 

in 2020 have been complemented with the 

aforementioned emergency objectives, in-

cluding the creation of sustainable and safe 

working conditions.

At the beginning of the year, in the first 

wave of Covid-19, realising our duty to 

fight and defend against the epidemic, we 

all lined up at lightning speed. Despite the 

extraordinary costs at times, we ensured a 

continued presence, albeit sometimes lim-

ited or curtailed, with our usual services 

in both the hospital and private pharmacy 

markets. We did not take the more success-

ful route, but the more responsible one. We 

were consciously preparing for the second 

wave, by restructuring our commercial or-

ganisation and their competencies, rede-

fining the territorial work, and transforming 

our service portfolio in line with the defence 

against Covid, just to mention some.

This changed presence continued not 

only until the third wave, but continues even 

today, as changes in the business behaviour 

of market players, the reorganisation of the 

market, the further penetration of electronic 

sales channels, and changes in purchasing 

power and customer habits are still taking 

place to this day.

If we look at the market as a whole, 2020 

could well be a business year with a normal 

slowdown until the end of the year, apart 

from a strong start at the beginning of the 

year. The evolution of total pharmaceutical 

consumption in 2020, and its distribution 

between distribution channels, does not re-

flect the rapid reactions, the extraordinary 

work required to deal with extreme situ-

ations, or the high level of professionalism 

needed to overcome uncertainty and men-

tal crises. What we incorporate into practice 

from the struggles of everyday life will only 

become clear this year.

As the company’s head of sales and mar-

keting, I evaluate our performance primarily 

on the effectiveness of our commercial poli-

cy and our partnering system. And although 

we have had to face significant market chal-

lenges, sometimes at extraordinary costs, 

we have managed to further improve our 

Szorgalmasan dolgozom – s önérzetesen –;

ha lenyírják a szárnyamat – járok majd a lábamon; 

ha azokat is levágják – a kezemen járok;

ha azokat is kitépik – hason csúszok!”

(Széchenyi István)

Számomra ez volt 2020 üzleti éve a 

 Covid–19 jegyében.

A 2020-ban jelentkező világjárvány min-

den veszélyével és korlátozásával megtaní-

tott minket egy speciális, a körülöttünk lévő 

környezethez való gyors alkalmazkodásra. 

A szélsőséges idők szélsőséges megol-

dást teremtenek. A szokásos tevékenysé-

günk fenntartása és napi feladataink magas 

szakmai színvonalon történő végzése mellett 

fejlesztenünk és módosítanunk kellett a már 

bevett gyakorlatokon, hogy a vállalatcsopor-

ton belül és a piac valamennyi szereplőivel 

biztonságos, felelős, valamint folyamatos 

együttműködést tartsunk fenn a Covid–19 

idején is. 

A világjárvány első hulláma rávilágított a 

speciális helyzetek megoldásához szükséges 

fejlesztések fontosságára, arra, hogy még 

több kreatív eszközt kell bevetnünk, még in-

tenzívebben kell alkalmazkodnunk, és még 

erősebben kell figyelnünk partnereink igé-

nyeire, mint ez idáig.

Ennek tükrében a HPH 2020. évi keres-

kedelmi és marketingtevékenységének üzle-

ti céljai kiegészültek az előzőekben említett 

rendkívüli helyzet teremtette célokkal, ma-

gában foglalva a fenntartható, biztonságos 

munkavégzés megteremtését.

Az év elején, a Covid–19 első hullámában 

– felismerve azt, hogy kötelességünk a Covid 

elleni küzdelem és védekezés – villámgyorsan 

felsorakoztunk és valamennyien csatasorba 

álltunk. Időnként rendkívüli költségek árán, 

de biztosítottuk a folyamatos jelenlétet, ha 

időnként korlátozottan, illetve szűkítetten is, a 

megszokott szolgáltatásainkat mind a kórhá-

zi, mind a magánpatikai piacon. Nem a sike-

resebb úton, hanem a felelősségteljesebben 

haladtunk. A második hullámra már tudato-

san készültünk, többek között a kereskedelmi 

szervezet és kompetenciájuk átalakításával, 

a területi munkavégzés újradefiniálásával, a 

Covid elleni védekezésnek megfelelően át-

alakított szolgáltatásportfóliónkkal. 

Ez a megváltozott jelenlét nemcsak a har-

madik hullámig, hanem mind a mai napig tart, 

ugyanis a piaci szereplők üzleti magatartásá-

nak módosulása, a piac átrendeződése, az 

elektronikus értékesítési csatorna további 

térhódítása, a vásárlóerő és vásárlói szokások 

változása jelen pillanatban is zajlik.

Ha a piac egészére tekintünk, 2020-ban az 

erős év eleji kezdést leszámítva akár egy szo-

kásos, év végéig folyamatában lassuló üzleti 

évről számolhatnánk be. A 2020. évi összes 

gyógyszerpiaci fogyasztás alakulása, illetve 

annak értékesítési csatornák közötti meg-

oszlása nem tükrözi a gyors reakciókat, az 

extrém helyzetek megoldásához szükséges 

rendkívüli munkavégzést vagy épp a bizony-

talanság, a mentális válság legyőzéséhez 

szükséges magas fokú szakmai elhivatott-

ságot. Az, hogy a hétköznapok küzdelméből 

mit építünk be végérvényesen a gyakorlatba, 

még csak az idén derülhet ki.

Mint a vállalat kereskedelmi és marke-

tingtevékenységéért felelős vezetője, a tel-

jesítményünket elsősorban üzletpolitikánk és 

partnerkapcsolati rendszerünk eredményes-
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supplier status, strengthen our partnerships 

and further enhance our vertical integration 

in the pharmaceutical market. We have been 

at the forefront of the fight against Covid. 

Despite some inefficiencies caused by the 

extraordinary costs of the fight, we have 

met our main business objectives not only 

in outpatient but in inpatient care, and have 

further increased our market share.

In 2020, our most important develop-

ment, considering only our wholesale ac-

tivity, was the introduction of contact free 

goods receipt and handling services, along-

side the development of many smaller ex-

tranet, online collaboration platforms. To 

our satisfaction, a significant number of our 

partners also recognised the potential of 

digital services and by the end of the year 

switched to the environmentally conscious, 

modern and less resource-intensive elec-

tronic invoicing.

Of particular importance for the Group 

as a whole is the fact that Bellis has main-

tained its market weight even after moving 

to a new location and completely changing 

its corporate governance system.

We are proud of the steadily increasing num-

ber of Alma Reference Pharmacies and the ex-

pansion of our Gyöngy Premium Pharmacy co-

operation model. Despite the challenges of the 

epidemic, Patika Management has launched a 

renewal programme, including a new website 

and a stronger social media presence.

Although conditions were not favoura-

ble for our IT subsidiaries, they were able to 

increase their market share through signi-

ficant renewal and hard work. QB-Pharma, 

daxa and Infomix have been able to meet 

the ever-changing regulatory environment 

for Covid through increased efforts.

Medimpex has improved its role and 

weight in the hospital distribution channel 

and met its core business targets for the 

year in the pre-wholesaling sector.

With a dynamic and confident presence 

on its own market, Magilab was able to flexi-

bly and quickly supply pharmacies during 

the Covid-period of disinfectant shortages, 

to name one example.

Last but not least, regarding 2020, it is 

important to stress that during Covid we 

continued to focus on improving our part-

nerships, supported by a number of unique 

and unequalled activities. I would like to 

mention the KedvezménygyÁR (Discount-

FACTORY), which is slowly achieving results 

that will make it another independent brand 

of Hungaropharma.

Focusing on the fact that development 

and the intention to develop are permanent 

values, and if resources are a bottleneck, 

then the HPH Development Programme 

offers excellent forms of cooperation and 

an excellent opportunity for pharmacies to 

make forward-looking investments.

2020 was a year of “online instead of of-

fline” in the Covid history, so we have signif-

icantly expanded our social media presence 

and moved a good part of our profession-

al messages and business communications 

online.

2020 could not have passed without 

grandExpo, although it was a slightly unusu-

al but successful online event.

As I have mentioned before, extreme 

times call for extreme solutions, and this was 

no different in 2020 with the HungaroGala, 

where we wanted to bring a little lightness 

to our partners’ everyday lives at the end of 

the year.

And our corporate social responsi-

bility programmes, in the spirit of sus-

tainability and with Hungaropharma as 

a responsible company, have continued 

unabated even during Covid, providing 

help and support to those in need and 

those who request it.

 Judit Füzesi

sége alapján értékelem. S bár jelentős piaci 

kihívásoknak kellett megfelelnünk, időnként 

„pénzt, paripát, fegyvert” nem kímélve, de a 

beszállítói státuszainkon tovább sikerült javí-

tani, az együttműködéseink szorosabbak let-

tek, a gyógyszerpiaci vertikális integrációnk 

tovább erősödött. A Covid elleni védekezés-

ben az élen jártunk, a védekezés rendkívüli 

költségei okozta némi hatékonyságromlás 

ellenére nemcsak a járóbeteg-, hanem a fek-

vőbeteg-ellátásban is teljesítettük főbb üz-

leti célkitűzéseinket, tovább növeltük piaci 

részesedésünket.

2020-ban a legfontosabb fejlesztésünk 

– ha csupán a nagykereskedelmi tevékeny-

ségünket tekintem – az érintésmentes áruát-

vétel és árukezelés szolgáltatás bevezetése 

volt a sok kisebb extranetes, online együtt-

működési felület fejlesztése mellett. Meg-

elégedésünkre, partnereink jelentős része is 

felismerte a digitális szolgáltatásokban rejlő 

lehetőséget, és az év végére áttért a  kör-

nyezettudatos, modern és kisebb erőfor-

rás-igényű elektronikus számlázásra.

A vállalatcsoport egészét nézve pedig ki-

emelkedő fontosságú, hogy a Bellis megőrizte 

piaci súlyát az új helyre költözés és a vállalat-

irányítási rendszerének teljes váltása mellett is. 

Büszkék vagyunk a folyamatosan emel-

kedő Alma Referenciapatika-számokra, 

a  Gyöngy Prémium Patika együttműködési 

modellünk kiterjedésére. A Patika Manage-

ment a járvány okozta kihívások ellenére el-

indította a megújulási programját, amelynek 

keretében elkészült például az új honlap és 

közösségimédia-jelenlétükön is erősítettek.

Bár a körülmények nem kedveztek az in-

formatikai leányvállalatainknak, azok jelen-

tős megújulással és munkával növelni tudták 

piaci részesedésüket. A QB-Pharma, a daxa 

és az Infomix fokozott erőfeszítések mentén 

eleget tudott tenni a Covid miatti folyamato-

san változó jogszabályi környezetnek. 

A Medimpex szerepe és súlya javult a kór-

házi értékesítési csatornában és az alaptevé-

kenységének ez évi üzleti céljait teljesítette 

a pre wholesaling szektorban. 

A Magilab dinamikus és magabiztos jelen-

léttel a saját piacán, lehetőségeihez mérten 

rugalmasan, gyorsan oldotta meg például 

a  fertőtlenítőszer-hiányos Covid-időszakban 

a patikák ellátását.

Végül, de nem utolsósorban 2020 kap-

csán fontos kiemelnünk, hogy a Covid ide-

jén is szem előtt tartottuk a partneri együtt-

működéseink javítását, mindezt támogatva 

több egyedi és egyedülálló aktivitással – 

itt említeném meg a KedvezménygyÁRat, 

amellyel lassan olyan eredményeket sikerül 

elérni, hogy a Hungaropharma újabb önálló 

brandjévé válik. 

Fókuszban azzal, hogy a fejlődés és annak 

szándéka egy állandó érték, így ha az  erő-

forrás szűk keresztmetszet, akkor a HPH 

Fejlesztési Program kiváló együttműködési 

formákat ajánl és egyben kiváló lehetőség a 

gyógyszertárnak az előremutató beruházá-

sok, befektetések megvalósításához.

A 2020-as év „az offline helyett online te-

vékenység” jelzőt kaphatja a covidos történe-

lemben, így a közösségimédia-jelenlétünket 

jelentősen kiterjesztettük, továbbá szakmai 

üzeneteink és üzleti kommunikációnk jó ré-

szét online csatornára tereltük át. 

2020 sem múlhatott el grandEXPO nélkül, 

igaz, kissé eltérően a megszokottól, online 

formában került sikeresen megrendezésre.

Ahogy már említettem, az extrém helyze-

tek extrém megoldásokat eredményeznek, ez 

nem volt másképp 2020-ban a HungaroGála 

esetében, amellyel év végén partnereinknek 

szerettünk volna egy kis könnyedséget be-

csempészni a hétköznapjaikba.

Társadalmi felelősségvállalási programjaink 

– a fenntarthatóság jegyében, felelős vállalat-

ként – pedig még a Covid idején is töretlenül 

zajlottak, segítséget és támogatást nyújtva az 

arra rászorultaknak, illetve azt igénylőknek.

Füzesi Judit

„BÜSZKÉK VAGYUNK A 
FOLYAMATOSAN EMELKEDŐ 
ALMA REFERENCIA PATIKA-

SZÁMOKRA, A GYÖNGY PRÉMIUM 
PATIKA EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MODELLÜNK KITERJEDÉSÉRE.” 

”WE ARE PROUD OF THE STEADILY 
INCREASING NUMBER OF 

ALMA REFERENCE PHARMACIES 
AND THE EXPANSION OF OUR 

GYÖNGY PREMIUM PHARMACY 
COOPERATION MODEL.” 
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A 2020-as év üzleti szempontból a váratlan 

fordulatokról, a kemény bevállalásokról, a hul-

lámvasutazó üzleti kilátásokról, a „ki gondolta, 

hogy ez lehetséges” élményekről és az ösz-

szeszorított fogú küzdelemről szólt. Visszate-

kintve azt látjuk, hogy a Hungaropharma hajója 

(kamionja, furgonja, villástargoncája) odaért, 

ahová indulni készült, bár közben megfordult 

olyan helyeken is, ahová soha nem kívánko-

zott.

Hoztuk az árbevételi és eredménytervet, 

a viharokban nem gyengültünk, sokkal in-

kább erősödtünk, ez a rész tehát pipa! Mégis 

nagyon nehéz 2020-at sikeres üzleti évnek 

nevezni. Ezt a minősítést én inkább tarto-

gatnám egy olyan évre, amikor az ország és 

benne a Hungaropharma békében, sorsrontó 

bajok nélkül, kemény munkával, de teljesíti 

a célkitűzéseit. Most azt mondom, ilyen lesz 

2021!

Gazdasági vezetőként persze mindig 

ugyanazt a mércét használom: azt vizsgá-

lom, elérte-e a vállalat azt a nyereséget, ami-

nek a lehetősége benne volt az adott évben. 

Szerencsére ebből a szempontból 2020-

ban végül is minden a várakozásaink szerint 

alakult. Egy kicsit tovább csökkent ugyan a 

core -business eredménytermelő képessé-

ge, de nőttek, erősödtek a kiegészítő üzleti 

területek, sok pénzt és energiát fektettünk a 

cég jövőjébe, és a lehetőségeink korlátait fe-

szegetik a munkába vett új ötletek, fejlesztési 

elképzelések.

A Hungaropharma nemzetközi összeha-

sonlításban továbbra is hatékonynak és nye-

reségesnek számít, piacunk stabil, piaci rész-

arányunk pedig folyamatosan emelkedik.

Ebben a járványhelyzetben megbecsülen-

dő teljesítménynek tartom, hogy mindegyik 

hullám idején folyamatos üzletmenetet tud-

tunk biztosítani mind kereskedelmi, mind lo-

gisztikai és végül, de nem utolsósorban back 

office szinten egyaránt. Igaz, az őszi-téli idő-

szakra sok tapasztalatot gyűjtöttünk a tava-

szi történésekből.

Ha visszatekintek a 2020-as évre, a legko-

molyabb fejtörést és egyben a legnagyobb 

kockázatot a márciusi dobozkorlátozásról 

való döntés jelentette. A gyógyszerkereslet 

szökőárszerű megnövekedése a gyógyszer-

forgalmazás teljes vertikumában bedöntötte 

a megszokott megoldásokat, rutinokat. Az 

eltelt idő távolából mérlegelve is azt gondo-

lom, helyes volt a kereslet csillapítása, a meg-

lévő készletek méltányos szétterítése még 

akkor is, ha ez békeidőben nem lehet egy 

gyógyszer-nagykereskedő feladata. 

Azóta sok új tapasztalatot szereztünk, 

de ezekkel együtt azt vallom, hogy nyugta-

From a business perspective, 2020 has 

been a year of unexpected twists and turns, 

tough commitments, roller-coaster business 

prospects, ‘who knew it was possible’-expe-

riences and gritted teeth struggles. Looking 

back, we see that Hungaropharma’s allegor-

ic ship, or better to say, truck, van, or forklift, 

has arrived where it set out to go, although 

it has also been to places it never intended 

to go.

We have delivered on our sales and profit 

plan, we have not weakened in the storms, 

but rather strengthened, so that part has 

been completed. Still, it is very difficult to 

call 2020 a successful business year. I would 

prefer to reserve this rating for a year in 

which both the country and Hungarophar-

ma achieve their objectives with hard work 

in peace, without any disastrous problems. 

Now I say this is what 2021 will be like.

As a leading business manager, of 

course, I always check whether the com-

pany has achieved the profit it had the po-

tential to make in the year in question. For-

tunately, in this respect, everything turned 

out as expected in 2020. Although the prof-

itability of the core business has declined 

a little further, the complementary business 

areas have grown and strengthened. We 

have invested a lot of money and energy 

in the future of the company, and the new 

ideas and development concepts we have 

put into work are pushing the limits of our 

possibilities.

In international comparison, Hungaro-

pharma continues to be efficient and pro f-

itable, our market is stable and our market 

share is steadily increasing.

In this epidemic situation, I consider it a 

commendable achievement that we have 

been able to ensure business continuity dur-

ing each wave, both commercially and logis-

tically and, last but not least, at back office 

level. Indeed, for the autumn-winter period, 

we gained a lot of experience from what had 

happened in the spring.

Looking back to year 2020, the biggest 

headache and the biggest risk was the deci-

sion on the box limit in March. The tsunami of 

demand for medicines has overwhelmed the 

usual solutions and routines across the entire 

vertical of pharmaceutical distribution. Even 

after so much time I believe that it was right 

to curb demand and to distribute existing 

stocks fairly, even if this cannot be the task 

of a pharmaceutical wholesaler in peacetime.

Since then, we have gained a lot of 

new experience, and I do believe that in a 

„NYUGTALAN GAZDASÁGI 
KÖRNYEZETBEN NEM A DÖNTÉSEK 

ALAPOS ELŐKÉSZÍTÉSE A 
LEGFONTOSABB, HANEM AZOK 

GYORSASÁGA, ÉS HOGY NE 
MARADJON SENKI GYÓGYSZER 

NÉLKÜL.” 

A HUNGAROPHARMA 
GAZDASÁGI ÉS LOGISZTIKAI 

VEZÉRIGAZGATÓ-
HELYETTESÉNEK BESZÁMOLÓJA

REPORT BY THE DEPUTY HEAD 
OF ECONOMICS AND LOGISTICS 
AT HUNGAROPHARMA

”IN A TURBULENT ECONOMIC 
ENVIRONMENT, IT IS NOT THE 
THOROUGH PREPARATION 

OF DECISIONS THAT IS MOST 
IMPORTANT, BUT TO MAKE THOSE 

DECISIONS QUICKLY AND NOT 
TO LEAVE ANYONE WITHOUT 

MEDICINES.” 
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lan gazdasági környezetben nem a döntések 

alapos előkészítése a legfontosabb, hanem 

azok gyorsasága, és hogy ne maradjon senki 

gyógyszer nélkül.

A járványhelyzetből ráadásul sokat tanul-

tunk, főleg azért, mert vannak olyan tenden-

ciák, amelyek a hazai és a nemzetközi piacon 

érvényben is maradnak, sőt idővel megha-

tározó erejűvé válnak. Erre a legerősebb 

példa a gyógyszerhiányok köre, ezek vára-

kozásaink szerint továbbra is hangsúlyosak 

maradnak. Viszont éppen ennek és a most 

szerzett tapasztalatoknak is köszönhetően 

felértékelődnek a rövidebb logisztikai láncok 

és azok a gyógyszer-disztribúciós rendsze-

rek, amelyekkel biztosítható lesz egy egész 

ország hatékony ellátása. Szintén megállapít-

ható, hogy megnőtt és várakozásaink szerint 

tovább emelkedik majd a vitaminok és az 

étrend-kiegészítők iránti kereslet, valamint 

ezek online forgalma. Tavasszal megdöbben-

tő, 50 százalék körüli növekedést tapasztal-

tunk, ebből éves szinten is körülbelül 20 szá-

zalék realizálódott.

A Hungaropharma teljesítményének ér-

tékelésekor meg kell említeni, hogy ez az év 

arról is szólt, hogy a stratégiai, hosszú távú 

és átgondolt fejlesztéseink milyen maga-

biztosságot tudnak adni a gyógyszer-diszt-

ribúciós tevékenységünknek. Felkészülten 

állunk a jövő kihívásai előtt, hogy csak egy 

példát említsek: hűtött tárolókapacitásunk 

többszöröse annak, ami egy országos koro-

navírus-vakcinációs programhoz szükséges 

lehet. A 2021-ben kiemelt prioritással végzett 

vakcinadisztribúciós tevékenység nem lett 

volna lehetséges a 2020. őszi-téli felkészülési 

szakasz nélkül.

A 2020-as esztendő legnagyobb hatású 

fejleménye viszont egyértelműen a BLK II 

átadása és Bellis leányvállalatunk költözése 

volt. Azt is elárulhatom, hogy keményen dol-

gozunk azon, hogy a Hungaropharma cso-

port beszállítóként be tudjon kapcsolódni az 

online gyógyszer-kereskedelembe is. Ez egy 

teljesen új üzleti modell kialakítását jelenti, 

olyat, amelyben hamarosan gyógyszertá-

ri partnereink is aktív szerepet vállalhatnak. 

Várhatóan még 2021-ben piacra is lép az 

első, velünk stratégiai partnerségre lépő on-

line gyógyszertár.

Mivel – mint már említettem – az alap-

tevékenységünk jövedelmezősége inkább 

csökken, mint nő, a leányvállalatok a mi üzleti 

kitörési pontjaink. 

Összességében elmondható, hogy a ke-

reskedelmi cégeink hatékonysága javul, a te-

vékenységük bővül. És hogy miért érdemes 

ehhez a sokszínű szolgáltatási portfólióhoz 

minél több szállal kapcsolódni? Mert ahogy 

a nagykereskedelmi alaptevékenység, úgy a 

gyógyszertári piac is szűkül, így a gyógyszer-

tárak eredményessége kulcskérdéssé vált. 

Azok a gyógyszertárak fognak fennmaradni 

és növekedni, amelyek a maguk jogán üzle-

tileg is sikeresen működnek. Az állami forrá-

sok, a betegektől kapott bevételek mellett 

éppen ezért felértékelődik a nagykereskedők 

révén elérhető bevételi többlet – ez pedig at-

tól függ, milyen szoros a kapcsolat a gyógy-

szertár és a nagykereskedő között!

 turbulent economic environment, it is not 

the thorough preparation of decisions that 

is most important, but to make those deci-

sions quickly and not to leave anyone with-

out medicines.

Moreover, we have learnt a lot from the 

epidemic, especially because there are 

trends that will continue to be valid in the 

domestic and international markets and will 

become decisive over time. The strongest 

example of this is the area of shortages of 

medicines, which we expect to remain pro-

nounced. However, it is precisely because of 

this and the experience we are now gaining 

that shorter logistics chains and drug dis-

tribution systems that can ensure efficient 

supply to an entire country will become 

more valuable. It is also to be noted that 

the demand for and online sales of vitamins 

and dietary supplements have increased 

and are expected to continue to increase. 

In the spring we saw a staggering increase 

of around 50 percent, of which around 20 

percent was also realised on an annual basis.

In evaluating Hungaropharma’s perfor-

mance, it should be mentioned that this year 

was also about the confidence that our stra-

tegic, long-term and thoughtful develop-

ments can give to our pharmaceutical dis-

tribution business. We are well prepared for 

the challenges of the future. To take just one 

example, our cold storage capacity is sever-

al times greater than what might be needed 

for a national coronavirus vaccination pro-

gramme. The high priority vaccine distribu-

tion activity in 2021 would not have been 

possible without the preparation phase of 

the 2020 autumn-winter period.

But the biggest impact of 2020 was 

clearly the transfer of the BLK II and the re-

location of our subsidiary Bellis. I can also 

tell you that we are working hard to enable 

the Hungaropharma Group to become a 

supplier to the online pharmaceutical trade. 

This means developing a completely new 

business model, one in which our pharmacy 

partners can soon play an active role. The 

first online pharmacy to enter into a strate-

gic partnership with us is expected to enter 

the market before the end of 2021.

Since, as I have already mentioned, the 

profitability of our core business is declining 

rather than increasing, our subsidiaries are 

our business breakout points.

Overall, it can be concluded that the effi-

ciency of our trading companies is improv-

ing and their activities are expanding. And 

why is it worth joining this diverse portfolio 

of services? Because, as the wholesale core 

business is shrinking, so is the pharmacy 

market, so the effectiveness of pharmacies 

has become a key issue. Those pharmacies 

that are successful in their own right as 

businesses will survive and grow. In addi-

tion to public funding and revenue from pa-

tients, the revenue surplus available through 

wholesalers will therefore be more valuable. 

This, then, depends on the strength of the 

relationship between the pharmacy and the 

wholesaler.

László Sz. Kis

„A 2020-AS ESZTENDŐ 
LEGNAGYOBB HATÁSÚ 
FEJLEMÉNYE VISZONT 

EGYÉRTELMŰEN A BLK II 
ÁTADÁSA ÉS BELLIS 

LEÁNYVÁLLALATUNK KÖLTÖZÉSE 
VOLT.” 

”THE BIGGEST IMPACT OF 2020 WAS 
CLEARLY THE TRANSFER OF THE BLK 
II AND THE RELOCATION OF OUR 

SUBSIDIARY BELLIS.”

 Sz. Kis László



A KÖRÜLÖTTÜNK LÉVŐ VILÁG ÉS A GAZDASÁGI-PIACI KÖRNYEZET FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK, ÚJ 

GENERÁCIÓK NŐNEK FEL, 21. SZÁZADI ELVÁRÁSOKAT KÖVETŐ GYÓGYSZERTÁRAK MŰKÖDNEK. A 

FEJLŐDÉS ÉS ANNAK SZÁNDÉKA TEHÁT EGY ÁLLANDÓ ÉRTÉK. HA EGY PATIKA INNOVÁCIÓJÁNAK 

SZŰK KERESZTMETSZETE AZ EHHEZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁS, AKKOR SEGÍTÜNK AZ ELŐREMUTATÓ 

BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.
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FEJLŐDÉS DEVELOPMENT 
THE WORLD AROUND US AND THE ECONOMIC AND MARKET ENVIRONMENT IS CONSTANTLY CHANG-

ING,WITH NEW GENERATIONS GROWING UP AND PHARMACIES OPERATING IN LINE WITH 21ST CENTURY 

EXPECTATIONS. DEVELOPMENT AND THE WILL TO DEVELOP IS THEREFORE A CONSTANT VALUE. IF THE 

BOTTLENECK OF A PHARMACY’S INNOVATION IS THE RESOURCES TO DO SO, WE CAN HELP MAKE THE 

RIGHT INVESTMENTS TO MOVE FORWARD.
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 HUNGAROPHARMA VÁLLALATCSOPORT
HUNGAROPHARMA ZRT.
Hazánk piacvezető gyógyszer-nagykereskedelmi cégeként folyamatos mozgásban, illetve fejlődésben vagyunk. Pozíciónk 

több szempontból is motivál minket: egyrészt rengeteget dolgozunk azért, hogy méretünk ellenére képesek is legyünk évről 

évre megújulni, másrészt pont ebből a lendületességünkből következik az önállóságunk is. Ez utóbbi pedig alkalmat teremt 

nekünk arra, hogy irányt mutassunk valamennyi piaci szereplő számára. 

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

egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyamatosan bővíti 

a termékkörét, hogy a gyógyszertárak minden esetben olyan 

minőségi termékpalettát tudjanak felmutatni, amely a drogériák 

és egyéb fitotékaüzletek kínálatánál versenyképesebb. A 2020-as 

esztendő legnagyobb hatású fejleménye a BLK II raktárépületébe 

történő költözése volt. 

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

gozó orvosok részére biztosít saját fejlesz tésű szoft vereket. Kiemelkedő, 

közel 50 százalékos piaci ré szese déssel bír a háziorvosi programok pia-

cán. Az országos lefedettséget biztosító Infomix célja felhasználói orvo s - 

szakmai döntéseinek támogatása, adminisztratív terheinek mini-

málisra 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.

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%

  

A kft. egyik fontos feladata a saját tulajdonú gyógyszertárak mű-

ködtetése volt. 2015 végén az anyavállalat döntése értelmében 

– elfogadva a törvényi változásokat s a kormányzati szándékot 

megértve – megkezdte a gyógyszertárak értékesítését. A törvényi 

előírásoknak minden tekintetben megfelelő, korrekt, transzparens 

folyamat 2016 végén sikeresen lezárult. Az 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.

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

által tulajdonolt gyógyszertárak értékesítését követően a cég neve 

megváltozott, tevékenysége pedig az átvett ingatlanok hasznosítá-

sára, értékesítésére, valamint számviteli szolgáltatások biztosítására 

korlátozódott.

PATIKA PLATFORM KFT. 100%
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Legfőbb terméke a daxa szoftver. A 2017 első fél évében piacra 

lépett saját fejlesztésű gyógyszertári, illetve gyógyszertár-irányítási 

termékével, mely szoftver tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek 

és a legmagasabb szakmai elvárásoknak. 

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

számára üzleti jelenlétet biztosítson  elektronikus értékesítési 

csatornában.

QB-PHARMA KFT.  100%
A QB-Pharma Kft. 28 éve van jelen a közforgalmú gyógyszertárakat 

kiszolgáló informatikai piacon. Tevékenységének legfontosabb része 

a gyógyszertárakat támogató szoftverfejlesztés és számítógépes 

hardverkörnyezetük zavartalan működtetése. A szoftver moduljai 

biztosítják felhasználói számára a legkülönbözőbb funkciókat, 

elektronikus kapcsolatokat, melyek a gyógyszerészi munkát te-

szik pontosabbá és egyszerűbbé. A rendszer elsőként a hasonló 

szoftverek között képes „felhőmegoldásként” is működni.

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.

BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT. Bellis  100%
Hungaropharma aims to make it into Hungary’s largest trader 

of herbal drugs and other products, therefore it is continuously 

expanding its product range, so that pharmacies can have a more 

competitive selection of products than herbal drug stores and other 

stores specialising in herbal products. The biggest impact in 2020 

was their move to the BLK II warehouse. 

INFOMIX KFT.   100%
Founded in 1990, Infomix Kft. provides their own software to doc-

tors working in primary and specialist care. It has an outstanding 

market share of nearly 50 percent in the GP program market. The 

aim of Infomix, which provides nationwide coverage, is to sup-

port the users’ medical professional decisions and minimize their 

administrative burden for a high level of patient care. It has been 

a member of the Hungaropharma Group of Companies since No-

vember 2019.

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

main activities are the supply of raw materials and packaging 

materials for magistral preparations to pharmacies, the produc-

tion of pharmaceutical raw materials and packaging materials 

for the hospital market, the supply of raw materials to Galenic 

pharmaceutical manufacturers and the production of own brand 

products. 

MEDIMPEX ZRT.  100%
Its activities focus on pre-wholesaling, i.e. contract warehousing 

and the operation of consignment warehouses. It works in priority 

with distributors of veterinary products and ophthalmic products, 

and participates in public procurement procedures announced by 

the OEP (from 2017 NEAK).

PATIKA MANAGEMENT KFT. 100%

  

One of the important tasks of the Kft. was the operation of the 

company-owned pharmacies. At the end of 2015, according to the 

decision of the parent company, it began to sell those pharmacies 

by adopting statutory changes and understanding government 

intentions. By the end of 2016, a fair, transparent sales process 

was completed successfully, complying fully with the legal requi-

rements. The pharmacies marketed are almost entirely part of the 

ALMA franchise cooperation, now as independent members as 

far as ownership is concerned. One of the company’s key tasks 

is to operate pharmacy marketing cooperation models as suc-

cessfully as possible.

NORMALAND KFT.  100%
It was formerly named ALMA Gyógyszertár Működtető Kft. 

(ALMA Pharmacy Operating Kft.). After the sale of the phar-

macies owned by the company, the name of the company was 

changed and its activities were limited to the utilization, sale and 

provision of accounting services of the acquired properties.

PATIKA PLATFORM KFT. 100%
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Its main product is the daxa software. Launched in the first half 

of 2017, this proprietary pharmacy and pharmacy management 

software perfectly meets today’s needs and the highest professi-

onal expectations. 

PHARMAZONE KFT.  100%
The mission of Pharmazone WS Kft. is to provide the Hungaropharma 

Group with a business presence in the electronic sales channel. 

QB-PHARMA KFT.  100%
QB-Pharma Kft. has been present in the IT market serving public 

pharmacies for 28 years. The main part of its activity is the de-

velopment of software supporting pharmacies and the smooth 

operation of their computer hardware environment. Its software 

modules provide users with a wide range of functions and elec-

tronic connections that make pharmacists’ work more accurate and 

easier. The system is the first among similar software to be able to 

operate as a ‘cloud’ solution.

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

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

the satisfaction of the profession, it has collected more than 1,500 

tonnes of pharmaceutical waste, thus contributing significantly to 

the reduction of environmental impact.

HUNGAROPHARMA GROUP OF COMPANIES
HUNGAROPHARMA ZRT.
Even as the leading pharmaceutical wholesaler in Hungary, we are in constant movement and development. Our position mo-

tivates us in several ways. On the one hand, we work hard to be able to innovate year after year despite our size, and on the 

other hand, our independence is a result of this kind of dynamism. And the latter gives us the opportunity to show the way for 

all market players.
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KOLLÉGÁINK

ADATOK 2020-BAN

A foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma

642 fő

NEMEK MEGOSZLÁSA

Nő 383 fő

Férfi 259 fő

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE

Fizikai munkatárs 345 fő

Szellemi munkatárs 297 fő

FOGLALKOZTATÁS MUNKAIDŐ SZERINT

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

553 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

89 fő

„Gyógyítást szállítunk”, ez olvasható a Hungarophar-

ma gépjárműflottájának oldalán. A mottónk 2020-ban 

nemcsak vizuálisan volt jelen, hanem életre kelt vala-

mennyi dolgozónk szívében is. Fantasztikus volt megélni, 

hogy a közös cél még inkább összekovácsolta kollégá-

inkat. Látásmódjuk hasonló irányt vett: nem állt meg a 

munka ott, ahol a saját feladatukat befejezték. Sokkal 

inkább észrevették a körülöttük levő változásokat, és fel-

készülten, profin reagáltak rájuk. Jól tudjuk, hogy ez a 

kivételes csapatmunka az előrehaladásunk egyik pillére.

Az elmúlt évben munkatársaink egészségvédelmé-

re hatalmas hangsúlyt fektettünk. Azonnal reagáltunk 

a járványhelyzet változásaira: a védőeszközök kötelező 

használatának elrendelésén túl az első pillanattól kezd-

ve minden platformon hitelesen tájékoztattuk őket a ví-

rus elkerülését szolgáló információkról. Nem fogadtunk 

idegeneket a telephelyeinken – a lerakodást például a 

mi dolgozóink intézték –, akik pedig mégis beléphettek, 

azt csak testhőmérséklet-ellenőrzés és fertőtlenítő kéz-

mosás után tehették meg. Amint tudtuk, normalizáltuk 

fizikai dolgozóink munkaterhelését.

Az egyéb területeken először csak maximalizáltuk 

a megbeszéléseken részt vevők számát, később pe-

dig otthoni munkavégzést vezettünk be. Más módon 

is segítettük kollégáink és családtagjaik egészségének 

megőrzését: kedvezményesen biztosítunk számukra 

védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket. Közben ter-

mészetesen gondoltunk a biztonságérzetükre is, hiszen 

mindent megtettünk azért, hogy védőhálót nyújtsunk 

számukra. 

A teljes állományunkat hetente, majd kéthetente el-

lenőriztük – először antitest-, majd antigéngyorsteszte-

ket használtunk. A döntésünk komoly többletköltséget 

okozott, de a gócpontok kialakulásának elkerülése miatt 

szükséges lépés volt. Amint megoldható volt, kollégáink 

számára biztosítottuk a soron kívüli oltás lehetőségét is. 

Rugalmasan álltunk a gyermekek miatt otthon maradás-

ra kényszerülő kollégáinkhoz, de a kényszerű vagy ön-

kéntes karanténba vonulók is számíthattak ránk. Végül, 

de nem utolsósorban alvállalkozóinkat, a kiszállítást vég-

ző gépkocsivezetőket is ugyanúgy kezeltük, mintha saját 

munkavállalóink lennének, hiszen ők képviseltek minket 

a frontvonalban. A járványhelyzet idején a kesztyűben, 

maszkban dolgozó szállítóink a ládákat a gyógyszertárak 

küszöbénél adták át – így kerültük el a láncfertőzéseket.

De ne feledjük: amikor a munkatársaink egészségvé-

delméről van szó, fontos megemlíteni, hogy nem csak 

a fizikai biztonságuk került veszélybe. A munkahelyi 

vezetők feladata volt, hogy a beosztottaikra nehezedő 

pszichés nyomást mérsékeljék. Céges szintű, határozott, 

gyors intézkedéseink pedig a gyakorlati vonatkozásaikon 

túl a stabilitást, a biztos jövőképet is szolgálták. Minden 

lépésünk mögött az állt, hogy tudtuk: munkatársainknak 

nemcsak egy rövid időszakban kell embert próbálóan 

helytállniuk, hanem a járvány teljes időszaka alatt – sőt 

az után is! Márpedig az ő tapasztalatuk felbecsülhetetlen 

értéket jelent számunkra. Ezt támasztja alá komplex ja-

vadalmazási rendszerünk, hiszen az a fix alapbér mellett 

tartalmaz egy változó, teljesítményhez kötött részt is. 

Ezeken túl az összes kollégánk kaphat év végi jutalmat, 

ha ezt az együttesen elért eredmények megengedik. 

És végül ne feledjük: a munkáltatói márkaépítésre és 

a minőségi munkaerő-felvételre ebben a nehéz időszak-

ban is állandó figyelem hárult. A modern, szegmensspe-

cifikus HR-hirdetéseinket akkor is, azóta is közzétesszük 

a közösségimédia-felületeken. 

OUR COLLEAGUES

FACTS AND FIGURES IN 2020

Average number of employees 642 people

GENDER DISTRIBUTION

Female 383 people

Male 259 people

TYPE OF EMPLOYMENT

Physical staff 345 people

Intellectual staff 297 people

EMPLOYMENT BY WORKING HOURS

Full-time employees 553 people

Part-time employees 89 people

‘We deliver healing’ is the slogan on Hungaro-

pharma’s fleet of vehicles. In 2020, our motto was not 

only present visually, but also came to life in the hearts 

of all our employees. It was fantastic to experience 

how a common purpose brought our colleagues even 

closer together. Their vision took a similar direction, 

as their work did not stop at the point where they 

had finished their own tasks. Rather, they noticed the 

changes around them and responded to them in a 

prepared and professional manner. We know well that 

this exceptional teamwork is a pillar of our progress.

Over the past year, we have placed a huge empha-

sis on health protection of our staff. We responded 

immediately to changes in the epidemic situation. 

From the very first moment, we provided our em-

ployees with credible information on all platforms on 

how to avoid the virus, and ordered the mandatory 

use of protective equipment. We did not welcome 

strangers on our establishments. Unloading, for  e -

xample, was handled by our employees. Those who 

were allowed to enter were only allowed to do so af-

ter a body temperature check and disinfectant hand 

washing. We normalised the workload of the physical 

workers as soon as we could.

In other areas, we initially maximised the number 

of people attending meetings and later introduced 

home office. We have helped to keep our colleagues 

and their families healthy in other ways, too. We pro-

vide them with protective equipment and disinfec-

tants at a reduced price. At the same time, of course, 

we have also taken care of their sense of security by 

doing our best to provide them with a safety net.

Our entire stock was checked weekly and then every 

two weeks by first using antibody and then antigen 

rapid tests. Our decision to do this was a major cost 

overrun, but a necessary step to avoid the emergence 

of clusters. As soon as it was possible, we also provi d-

ed our colleagues with the option of priority vaccina-

tion. We were flexible with our colleagues who had to 

stay at home and take care of their children, and those 

who were forced or voluntarily quarantined could also 

count on us. And last but not least, we treated our sub-

contractors and our delivery drivers as if they were our 

own employees, because they represented us on the 

front line. During the epidemic, our suppliers, wearing 

gloves and masks, delivered the boxes at the doorstep 

of the pharmacies to avoid chain infections.

But we shall remember that when it comes to 

protecting the health of our workers, it’s not just 

their physical safety that’s at risk. It was the job of 

managers to reduce the psychological pressure on 

their employees. And our decisive and swift action at 

company level, beyond its practical implications, also 

served to provide stability and a secure vision for the 

future. Behind every step we took was the convic-

tion that our staff would not only have to stand trial 

for a short period, but throughout the epidemic and 

beyond. Their experience is invaluable to us. This is 

underpinned by our complex remuneration system, 

which includes a fixed basic salary and a variable 

performance-related component. In addition, all our 

colleagues can receive a year-end bonus if their col-

lective performance allows. 

And finally, let’s not forget that employer brand-

ing and quality recruitment remained a constant 

focus during this difficult period. Our modern, seg-

ment-specific HR ads were, and still are, published on 

social media platforms. 
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK EGYIK LEGFONTOSABB CÉLJA, HOGY MŰKÖDÉSÜNKKEL, SZOLGÁLTATÁSAINKKAL 

PÉLDÁT NYÚJTSUNK. KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁUL A 2020-AS ESZTENDŐ KÉT ÚJ FEJLESZTÉSE, AZ 

ELEKTRONIKUS ÁRUÁTVÉTEL ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS BEVEZETÉSE IS – TÖBB CÉLT SZOLGÁLNAK. EGYRÉSZT AZZAL, HOGY IDŐT 

ÉS ENERGIÁT TAKARÍTANAK MEG, ELŐSEGÍTIK A HATÉKONYABB, ZÖKKENŐMENTES FOLYAMATOKAT, MÁSRÉSZT JELENTŐSEN 

HOZZÁJÁRULNAK AZ ELVÉGZETT FELADATOK KARBONLÁBNYOM-CSÖKKENÉSÉHEZ. ÖKOPATIKA KAMPÁNYUNK SORÁN 

A VELÜNK KAPCSOLATBAN ÁLLÓ GYÓGYSZERTÁRAKAT ABBAN TÁMOGATJUK, HOGY ZÖLDALAPELVEK, ILLETVE -ÉRTÉKEK 

MENTÉN SZERVEZHESSÉK MINDENNAPJAIKAT.

ONE OF THE MOST IMPORTANT GOALS OF OUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IS TO SET AN EXAMPLE THROUGH 

OUR OPERATIONS AND SERVICES. OUR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLUTIONS, SUCH AS THE INTRODUCTION OF 

ELECTRONIC RECEIPT OF GOODS AND E-INVOICING WHICH ARE TWO NEW DEVELOPMENTS OF 2020, SERVE MULTIPLE 

PURPOSES, ON THE ONE HAND, BY SAVING TIME AND ENERGY, THEY PROMOTE MORE EFFICIENT, SMOOTH PROCESSES. ON 

THE OTHER HAND, THEY CONTRIBUTE SIGNIFICANTLY TO REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF THE TASKS PERFORMED. 

THROUGH OUR ECOPHARMACY CAMPAIGN, WE SUPPORT THE PHARMACIES ASSOCIATED WITH US TO ORGANISE THEIR 

DAILY ACTIVITIES AROUND GREEN PRINCIPLES AND VALUES.
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FEJLESZTÉSEINK

A Hungaropharma egyik legfontosabb feladatának 

háttérrendszereinek állandó fejlesztését tekinti. Tesz-

szük egyrészt azért, hogy meg tudjunk felelni a folya-

matosan módosuló jogszabályi környezetnek, más-

részt ezáltal gondoskodunk arról, hogy partnereinket 

minden körülmények között a legmodernebb, legma-

gasabb szintű professzionális szolgáltatásokban tudjuk 

részesíteni.

Az, hogy Magyarországon elsőként vezettük be 

az SAP vállalatirányítási szoftver EWM raktárvezeté-

si modulját, büszkeséggel tölt el minket – 2019-ben 

egy három éven át tartó informatikai projekt ért vé-

get akkor, amikor a Tündérfürt utcai központunk is 

EWM-vezérelt lett. Ezzel párhuzamosan készítettük 

elő a következő nagy lépéseinket. 2020-ban a világot a 

koronavírus-járvány határozta meg, melyre digitális fej-

lesztéseink által azonnal reagáltunk: a piacon jelen levő 

gyógyszer-nagykereskedők közül elsőként biztosítjuk 

egyszerre az elektronikus áruátvétel, illetve az elektro-

nikus számlázás lehetőségét is. Mindkét megoldás érin-

tésmentes, biztonságos, ráadásul környezettudatos is 

– karbonlábnyoma jelentősen kisebb. 

A logisztikai folyamataink finomhangolásának első 

fázisa az elektronikus áruátvétel bevezetése volt. Az 

előkészületek során megkerestük azt a megoldást, 

amely partnereink számára nemcsak a lehető leggör-

dülékenyebb, de teljesen pluszköltségmentes. Első kör-

ben a csomagjegyzéket, vagyis a kiszállított és átadás-

ra kerülő göngyölegek tételes elektronikus jegyzéket 

vezettük be, amin már fel volt tüntetve, hogy ponto-

san mit tartalmaz a rendelés – milyen méretű ládákat, 

hűtős tasakokat, egyéb göngyölegeket –, illetve hogy 

az árut majd milyen körülmények között kell tárolni. 

Partnereink visszajelzése egyértelmű volt, értékelték 

azt is, hogy radikálisan csökkent az aláírások száma. 

Idővel a folyamat teljesen papírmentes lett, ma már 

a csomagjegyzék a HPH Extraneten található meg, a 

számlainformációk sorában. Egy speciális azonosítóra, 

azaz HPH kártyára van szükség az elektronikus áruát-

vételhez, melyet első alkalommal mi biztosítunk, térí-

tésmentesen. A kiszállításkor, igazolásképpen ezt kell 

a gépkocsivezetőnél található mobileszközhöz érinteni 

– miután átvételkor ellenőrzésre került a göngyölegek 

típusa és darabszáma, összesen ezt a két információt 

kell összevetni a csomagjegyzéken feltüntetett adatok-

kal. A tapasztalatok a módszer eredményességét bizo-

nyítják: csökkent a tévesztések száma és gyorsabb lett 

az áruátvétel.

A tavalyi esztendő másik jelentős Hungaropharma- 

fejlesztése az e-számlázás bevezetése lett, mely meg-

felel a hatályos, 2020 júliusában megváltozott hatósági 

elvárásoknak. A szolgáltatást több ütemben vezettük 

be. Eredménye: a számlák a gyógyszertárhoz már 

elektronikus aláírással ellátott, a számviteli és áfatör-

vények minden kritériumának megfelelő, szigorú szá-

madású digitális bizonylat formájában érkeznek meg. 

Az  e-számlákat rendszerünk minden reggel automa-

tikusan elküldi a megadott e-mail-címre, de pdf-for-

mátumban a HPH Extranet felületén is hozzáférhetővé 

válnak vevőink számára. Fontos viszont tudni: az elekt-

ronikus számla megőrzésére ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint a papíralapú bizonylatokra, tehát 

nem kerülhet törlésre, nem semmisülhet meg véletle-

nül vagy szándékosan, utólag nem módosítható, nem 

sérülhet, olvashatóságának meg kell maradnia.

A fejlesztések természetesen tovább folytatódnak, 

célunk, hogy a patikai rendszerek fejlesztésével az 

adminisztrációt is tovább könnyítsük, hiszen ha a pa-

tikairányítási szoftvereink az elektronikus számlákat is 

tudják majd kezelni, a gyógyszerészek napi rutinja jó-

val gördülékenyebb lesz. A fejlesztésre, a jövőbe való 

befektetésre ösztönözzük partnereinket is. Erre épül a 

HPH Fejlesztési Program is, melynek első eleme révén 

kifejezetten az informatikai eszközpark fejlesztéséhez 

nyújtunk vissza nem térítendő támogatást, ha elkötele-

ződnek a Hungaropharma irányába.

OUR DEVELOPMENTS

One of Hungaropharma’s most important tasks is the 

continuous improvement of its back-end systems. This 

is done in order to comply with the constantly changing 

legislative environment and to ensure that we can pro-

vide our partners with the most modern, highest quality 

professional services in all circumstances.

We are proud to be the first in Hungary to imple-

ment the EWM warehouse management module of 

the SAP enterprise management software. In 2019, 

a three-year IT project came to an end when our 

Tündérfürt Street centre became EWM-driven. In the 

same period we were preparing our next big steps. In 

2020, the world was dominated by the coronavirus 

epidemic, to which we responded immediately with 

our digital developments. We were the first pharma-

ceutical wholesaler on the market to offer both elec-

tronic receipt of goods and electronic invoicing. Both 

solutions are contact free, secure and environmental-

ly friendly, since they have a significantly lower car-

bon footprint. 

The first phase of fine-tuning our logistics pro-

cesses was the introduction of electronic receipt of 

goods. During the preparations, we looked for a solu-

tion that would not only be as smooth as possible for 

our partners, but completely free of additional costs. 

The first step was to introduce an electronic list of 

parcels, i.e. a batch list of the rolls to be delivered and 

handed over. It already indicates exactly what the or-

der contains, i.e. the size of crates, cooler bags, other 

rolls, and under what conditions the goods need to 

be stored. 

Feedback from our partners was clear, and they 

appreciated the radical reduction in the number of 

signatures. Over time, the process has become com-

pletely paperless, and today the packing list can be 

found on the HPH Extranet, in the invoice information 

section. A special identifier, the HPH card, is required 

for electronic receipt of goods, and which is provid-

ed by us for the first time, and free of charge. At the 

time of delivery, as proof, this must be touched to the 

mobile device at the driver’s disposal. After checking 

the type and number of rolls at the time of receipt, 

these two pieces of information must be compared 

with the data on the parcel register. Experience has 

shown that this method is effective, as the number of 

errors has been reduced and the receipt of goods has 

been speeded up.

Another significant development of Hungarop-

harma last year was the introduction of e-invoicing, 

which meets the current regulatory requirements that 

changed in July 2020. The service was introduced 

in several phases. As a result, invoices are now de-

livered to pharmacies in the form of strictly invoiced 

digital receipts with electronic signatures, meeting all 

the criteria of accounting and VAT legislation. Each 

morning, the e-invoices are automatically sent by our 

system to the e-mail addresses provided, but are also 

available to our customers in PDF format on the HPH 

Extranet site. However, it is important to note that the 

same rules apply to the storage of electronic invoices 

as to paper invoices, i.e. they cannot be deleted, de-

stroyed accidentally or intentionally, altered or dam-

aged, and must remain legible.

Of course, the developments will continue. Our 

aim is to further facilitate administration by improv-

ing pharmacy systems, because if our pharmacy 

management software could also handle electronic 

invoices, the daily routine of pharmacists would be 

much smoother. We also encourage our partners to 

develop and invest in the future. This is also the ba-

sis of the HPH Development Programme, the first el-

ement of which provides non-reimbursable support 

specifically for the development of IT equipments if 

they commit to Hungaropharma.
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HUNGAROPHARMA-
LOGISZTIKA

A magyar piacon kizárólag a Hungaropharma szol-

gálja ki a gyógyszer-kiskereskedelem valamennyi sze-

replőjét. Páratlan az eredményessége is: 2020-ban a 

beérkezett 2 583 895 rendelés során több mint 150 millió  

doboznyi gyógyszert értékesítettünk. Országos lefe-

dettségünket hazánk legnagyobb és legkorszerűbben 

felszerelt gyógyszer-nagykereskedelmi raktárbázisa, 

a Budapesti Logisztikai Központ mellett négy továb-

bi vidéki kereskedőház (Debrecen, Kaposvár, Miskolc, 

Veszprém) és hat úgynevezett átrakóhely biztosítja. 

Szállítási adataink évről évre jobb eredményeket 

mutatnak. Az autóba történő bepakolás ideje 2019-hez 

képest 5 percet javult (átlagosan 30-35 perc), a pati-

kába érkezésre pedig átlagosan már 20-30 perc alatt 

került sor. Az alvállalkozóink 2020-ban immáron 239 

autóval látták el a feladataikat – naponta egyszer min-

den gyógyszertárba szállítunk, de a szerződéses felté-

telek alapján erre akár kétszer-háromszor is sor kerülhet. 

A sofőrök összesen 11 306 291 kilométert tettek meg, ez 

csaknem egymillió km-rel több, mint két éve. 

Hatékonyságunk, pontosságunk és gyorsaságunk 

fejlődése az elmúlt évek több mint 10 milliárd forint ér-

tékű informatikai és logisztikai fejlesztésének következ-

ménye. Tárolási kapacitásunk növelése érdekében bő-

vítettünk Budapesten, Debrecenben és Veszprémben 

– ezek a beruházások szolgáltak mintául a Budapesti Lo-

gisztikai Központ második fázisának közel 5 milliárdos ki-

vitelezéséhez, illetve további 1 milliárdos infrastruktúra-fej-

lesztéséhez. A BLK II tavaly nyár óta éles üzemmódban 

is kiválóan teljesít. A 10 100 m2 alapterületű létesítmény 

leányvállalatunk, a Bellis működéséhez 1500 raklapnyi 

teret, a partnerek számára pedig további jelentős kapa-

citást biztosít: szobahős tároláshoz közel 2000 raklap-

nyi tárhellyel rendelkezünk, és több mint 1000 raklapot 

lehet 2–8 °C-os hűtött környezetben elhelyezni. Kivéte-

lesek az adottságok: lehetséges a fedett áruátvétel, a 

központ biztonsági rendszere a TAPA-A kategóriával 

egyenértékű, az SAP EWM modulnak köszönhetően pe-

dig teljes az informatikai hozzáférés. 

A Hungaropharma a gyógyszerellátási tevékenység 

mellett 2021-ben már a koronavírus-járvány elleni védeke-

zéshez szükséges oltóanyagok disztribúciós tevékenysé-

géért is felel. Ahhoz azonban, hogy a különböző tárolási 

igényű vakcinákat biztonságosan tárolni és szállítani tudjuk, 

meg kellett teremteni a feltételeket. A BLK II-ben került sor 

egy ULT Freezer Park kialakítására, ahol tíz darab, össze-

sen kétmillió adag vakcina tárolására alkalmas –80 °C-os 

hűtő üzemel. A disztribúciót segíti továbbá számos külső 

fagyasztókonténer is, a maguk 15 °C és –25 °C közötti hű-

tési tartományával így további több millió adag vakcinát 

lehet biztonsággal raktározni.

A vakcinák tárolásának biztonságáról is gondoskod-

tunk – előre felkészültünk egy esetleges áramkimara-

dásra. Két trafóházból, egymástól független irányból 

érkezik az áram. Ha mégis megszűnne az áramforrás, 

aggregátorok lépnek működésbe. De minden ULT hű-

tőhöz kapcsoltunk egy szén-dioxid-gázt tartalmazó pa-

lackot is, mely szárazjég fejlesztésével további 24 órán 

keresztül képes tartani a megfelelő hőfokot. Mivel ezek 

a hűtőszekrények akár meg is hibásodhatnak, van plusz-

kapacításunk: át tudjuk tenni a vakcinákat az üresen álló 

biztonsági szekrényekbe. A fagyasztókonténerek kalib-

ráló hőmérsékletmérővel, illetve hőmérséklet-rögzítő és 

-riasztó rendszerekkel vannak felszerelve. Mindegyiknek 

saját riasztórendszere van, de bekötöttük őket a HPH 

logisztikai központjába is, hogy probléma esetén két-

szeres legyen a riasztás.

Feladataink közé tartozik továbbá a vakcinák oltó-

pontokra vagy oltópontokat ellátó központi elosztóba 

való eljuttatása is, melyhez az alvállalkozóink által üze-

meltetett gépjárműflottánk fejlesztése is szükséges volt. 

A 2–8 °C-os gyógyszerszállításra alkalmas gépjárműve-

ink által a beérkezett vakcinákat jellemzően már 24 órán 

belül szállítani tudjuk. 

Igen, a Hungaropharma válaszol a modern kor kihívá-

saira – sőt, továbbra is a jövőbe fektet. 2021-ben újabb 

4 milliárdos fejlesztésbe fogtunk: Tündérfürt utcai telep-

helyünket egy 20 ezer raklapos magasraktárral bővítjük. 

Az új BLK III magasraktár nemcsak a szektor szereplői-

nek, valamint a magyar betegellátási láncnak biztosít 

majd további magas szakmai színvonalú szolgáltatást, 

hanem képes lesz aktívan bekapcsolódni a magyar 

egészségipari önellátási stratégia végrehajtásába is. 
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HUNGAROPHARMA 
LOGISTICS

In the Hungarian market, Hungaropharma is the only 

company serving all the players in the pharmaceutical 

retail trade. It has an unrivalled track record, as in 2020, 

we sold more than 150 million boxes of medicines from 

2,583,895 orders received. Our national coverage is en-

sured by our Budapest Logistics Centre, which is the 

largest pharmaceutical wholesale warehouse with the 

most up-to-date equipment in Hungary, four additional 

rural distribution centres in Debrecen, Kaposvár, Miskolc 

and Veszprém, and six so-called transshipment sites.

Our delivery figures are getting better year by 

year. Compared to 2019, loading time into cars has im-

proved by 5 minutes, which is 30-35 minutes on aver-

age, and arrival at the pharmacy has been reduced to 

20-30 minutes on average. In 2020, our subcontrac-

tors had 239 cars to perform their tasks. We deliver to 

all pharmacies once a day, but this can be up to two or 

three times a day, depending on the contract terms. 

In total, the drivers covered 11,306,291 km, which is 

almost one million km more than two years ago. 

Our efficiency, accuracy and speed have improved 

as a result of more than HUF 10 billion in IT and logistics 

improvements in recent years. We increased our stor-

age capacity in Budapest, Debrecen and Veszprém. 

These are investments that have served as a model for 

the nearly HUF 5 billion second phase construction of 

the Budapest Logistics Centre and a further HUF 1 bil-

lion infrastructure upgrade. Since last summer, the 

BLK II has been performing excellently in a fully op-

erational system. The 10,100 m2 facility provides 1,500 

pallets of space for the operations of our subsidiary 

Bellis. It also provides additional significant capacity 

for our partners, as we have almost 2,000 pallets of 

space for room storage and can accommodate more 

than 1,000 pallets in a 2–8°C refrigerated environ-

ment. The facilities are exceptional. Covered receipt of 

goods were made possible, the centre’s security sys-

tem is TAPA-A category equivalent, and thanks to the 

SAP EWM module, IT access is complete. 

In 2021, in addition to supplying medicines, Hunga-

ropharma will also be responsible for the distribution 

of vaccines to protect against the coronavirus epi-

demic. In order to be able to safely store and trans-

port vaccines with different storage requirements, 

however, the conditions had to be created. A ULT 

Freezer Park has been set up in the BLK II with ten 

–80°C refrigerators with a total capacity of two mil-

lion doses of vaccines. Distribution is also supported 

by a number of external freezer containers, each with 

a refrigeration range of 15°C to –25°C, to safely store 

several million additional doses of vaccines.

We have also made sure that the vaccines are stored 

safely by preparing for a possible power failure in ad-

vance. The power comes from two transformer houses, 

from independent directions. In the event of a power 

failure, aggregators are activated. Each ULT cooler is 

further connected to a cylinder containing carbon diox-

ide gas, which can maintain the right temperature for a 

further 24 hours by developing dry ice. Because these 

coolers can fail, we are prepared with extra capacity 

and we can transfer vaccines to empty safety cabinets. 

The freezer containers are equipped with calibration 

temperature gauges and temperature recording and 

alarm systems. Each one has its own alarm system, and 

we have also connected them to the HPH logistics cen-

tre to double the alarm in case of a problem.

Our responsibilities also include delivering vac-

cines to vaccination points or to a central distribution 

point supplying vaccination points. This required the 

development of our fleet of vehicles operated by our 

subcontractors. With our vehicles capable of trans-

porting medicines at 2–8°C, we can typically deliver 

vaccines within 24 hours of receipt. 

Yes, Hungaropharma is responding to the chal-

lenges of the modern age, moreover, it continues to 

invest in the future. In 2021, we embarked on another 

HUF 4 billion development and now we are expanding 

our Tündérfürt Street site with a 20,000 pallet high-bay 

warehouse. The new BLK III high-bay warehouse will not 

only provide additional high quality services to the sec-

tor and the Hungarian patient supply chain, but will also 

be able to actively participate in the implementation of 

the Hungarian healthcare self-sufficiency strategy.
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ESZTENDŐK ÓTA SOKAT TESZÜNK AZÉRT, HOGY HOZZÁJÁRULJUNK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MŰVELTSÉG FEJLŐDÉSÉHEZ. BÁR 

MAGYARORSZÁG SAJNOS JELENTŐS KIHÍVÁSOKKAL KÜZD AZ ADHERENCIA TERÜLETÉN, EGYIK FONTOS KÜLDETÉSÜNK, 

HOGY EZEN SIKERÜLJÖN VÁLTOZTATNI. AZ ELMÚLT EGY ÉV TÖRTÉNÉSEI NEHEZÍTETTÉK A FELADATUNKAT. TÉNY, HOGY A 

TAJSZÁM ALAPÚ GYÓGYSZERKIVÁLTÁS IGAZI KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSSÁ LÉPETT ELŐ, ÁM IDŐVEL NAGYFOKÚ RIZIKÓT 

IS HORDOZ MAJD MAGÁBAN: AZ EGYÉN FELELŐSSÉGÉT. A TÁRSADALOM VAJON ODAFIGYEL MAGÁRA ANNYIRA, HOGY 

TÉNYLEG ORVOSHOZ FORDULJON, HA SZÜKSÉGE VAN RÁ? ITT KAP NAGY SZEREPET A HUNGAROPHARMA FELELŐS 

TÁJÉKOZTATÁSA, HISZEN TELJES KÖRŰ, NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT PROGRAMJAINK SEGÍTENEK ABBAN, HOGY 

GYÓGYSZERSZEDÉSI SZOKÁSAINK POZITÍV IRÁNYBA VÁLTOZZANAK, A TERÁPIÁK EREDMÉNYESSÉGE JAVULJON.

OUR VALUES 49

FOR DECADES, WE HAVE BEEN DOING A LOT TO CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY. UNFORTU-

NATELY, HUNGARY FACES SIGNIFICANT CHALLENGES IN THE AREA OF ADHERENCE, YET ONE OF OUR KEY MISSIONS IS 

TO CHANGE THIS. THE EVENTS OF THE PAST YEAR HAVE MADE OUR TASK MORE DIFFICULT. THE FACT IS THAT THE SOCIAL 

SECURITY NUMBER-BASED EXCHANGE OF MEDICINES HAS BECOME A REAL CONVENIENCE. HOWEVER, OVER TIME IT WILL 

ALSO CARRY A HIGH LEVEL OF RISK, AND THAT IS THE RESPONSIBILITY OF THE INDIVIDUAL. WILL SOCIETY LOOK AFTER 

ITSELF ENOUGH TO ACTUALLY GO TO A DOCTOR WHEN IT NEEDS TO? THIS IS WHERE HUNGAROPHARMA’S RESPONSIBLE 

COMMUNICATION PLAYS A MAJOR ROLE, AS OUR COMPREHENSIVE, INTERNATIONALLY RECOGNISED PROGRAMMES HELP 

TO CHANGE OUR MEDICATION HABITS IN A POSITIVE DIRECTION AND IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THERAPIES.

EDUKÁCIÓ EDUCATION
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A HUNGAROPHARMA 
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA

Célkitűzéseinken a járvány sem változtatott, sőt! Új 

kezdeményezéseket is felvállaltunk – így például élet-

re hívtuk az Ökopatika kampányt, melynek révén egy 

zárt Facebook-csoportban több, a környezettudatos-

sághoz kapcsolódó témakörben is folyamatosan fris-

sülő tartalmakat, tippeket osztottunk meg. „Gazdálkodj 

Ökosan!” címmel pedig egy hat hónapos kihívást indí-

tottunk el, melynek során a csatlakozó patikák időről 

időre újabb feladatokat, ötleteket kaptak. 

Igyekeztünk továbbra is fenntartani azokat a jó 

gyakorlatainkat, melyek pozitív hatást gyakoroltak az 

ágazatra. Az „Együtt a helyi közösségekért” pályázat 

keretében elnyert támogatások segítették már többek 

között hasznos kisfilmek készítését, defibrillátorok ki-

helyezését, közösségi terek fejlesztését, a tavalyi pá-

lyázati kiírás aktualitását viszont a mindennapok adták: 

a 2020-as világjárvány okozta feladatokat helyeztük a 

középpontba. Olyan preventív, illetve edukatív lehető-

ségeket díjaztunk, melyeknek sikerült hatékonyan fel-

lépni a vírus gyors terjedése ellen.

A magas fokú bizonytalanság ellen próbáltunk mi 

is tenni a felelősségteljes tájékoztatással. Szerencsés 

helyzetben voltunk, hiszen ebben a törekvésünkben tá-

maszkodhattunk gyógyszerészkollégáink tudására – se-

gítséget kértünk és kaptunk a Magyar Gyógyszerésztu-

dományi Társaságtól és a FIP (Nemzetközi Gyógyszerész 

Szövetség) magyar tagozatától is. A hiteles, ellenőrzött 

információkat több csatornán, így e-mailben, intraneten, 

de természetesen plakátokon is terjesztettük munkavál-

lalóink körében, egyszerű, könnyen érthető szövegezés-

sel, ahol lehet, piktogramokkal kiegészítve.

De nemcsak a hiteles információ átadásában jártunk 

élen, hanem a segítségnyújtásban is. A Hungaropharma  

biztosította a kézfertőtlenítő szereket az ország összes 

érettségiző diákja számára. 

Támogatási és szponzorációs gyakorlatunkban 

2020-ban kiemelt szerepet kaptak azon kórházak, 

amelyekre az első hullám során nehéz terhet rótt a 

védekezés megvalósítása. Összesen 20 millió forintot 

adományoztunk részükre, melyet a kórházban szolgá-

latot teljesítő egészségügyi dolgozók egészségvédel-

mére irányuló törekvésekre tudtak fordítani. 

A nagy sikerű „Így figyelek rád” kampányunkat új 

köntösben, ez alkalommal az egészségügyben hősie-

sen helytálló dolgozókat fókuszba állítva hívtuk életre. 

Egy-egy személyes történet elmesélésén keresztül ér-

tékes ajándékokkal lehetett számukra örömet okozni.

A „21 Nő az Egészségügyért Alapítvány” is folytatta 

széles körű edukációs tevékenységét. 2021 januárjában 

a 21-ek védjegyével tüntettek ki öt olyan egészséget 

népszerűsítő, a társadalom fontos és aktuális kérdései-

re választ adó programot, melyet a 2020-as teljesítmé-

nyük alapján különösen érdemesnek találtak. De a jó-

tékonyságot is szem előtt tartották. Az AKUT szakasz 

kommunikációs közösséggel karöltve, „Mosolyt a kór-

házakba” futásuk keretében öt fővárosi kórházba vittek 

Mikulás-csomagokat azoknak a betegeknek, egészség-

ügyi szakdolgozóknak és orvosoknak, akik az éjszakát 

a kórházban töltötték. 

Mivel a világjárvány miatt a jubileumi grandEXPO-n 

nem tudtunk személyesen találkozni, a digitalizációt hív-

tuk segítségül – online konferenciát szerveztünk, hogy 

megvitassuk az iparágat érintő aktuális kérdéseket. Ezen 

a webináriumon a szektor valamennyi felelős szakembe-

re részt vett. Egy kerekasztal-beszélgetés keretében 350 

partnerünk aktív részvételével új szempontok – például 

az etika, a mentális egészség, a vállalati kommunikáció – 

mentén jártuk körbe a járvány legfontosabb témáit. 

Ugyanez a cél vezérel bennünket a HPH Kávészünet 

rendezvénysorozatunk készítésekor is, melyben a szak-

ma kiemelkedő szereplői havonta egy aktuális téma kap-

csán osztják meg egymással őszintén, egy csésze kávé 

mellett a tapasztalataikat. A rögzített, 45-60 perces be-

szélgetések linkjét a honlapunkon is elérhetővé tesszük.

Ezt a furcsa évet is online búcsúztattuk. Biztonságban, 

de mégiscsak együtt. A partnereinktől kapott visszajelzé-

sek azt igazolták számunkra, hogy megérte a fáradozá-

sunk – a rendhagyó körülmények ellenére meghittséget 

teremtettünk. A HPH virtuális Mikulása is a világhálón ér-

kezett. Egy online kvíz kitöltése után a helyes megfejtők 

között 25 nyertes gyógyszertárat sorsoltunk ki, hogy az 

ott dolgozók gyermekeit, unokáit személyes videóüze-

netben köszönthesse fel a télapó. Az ünnepek közeled-

tével pedig egy kisfilmmel szerettünk volna kedveskedni 

partnereinknek. A karácsonyi HungaroGálák legszebb pil-

lanatait idéztük meg, hogy visszaadjuk a rendezvényünk 

felhőtlen hangulatát. Megpróbáltuk a lehetetlent is – és 

sikerrel jártunk! Online gyűjtést szerveztünk, mégpedig 

fantasztikus eredménnyel: 10 millió forintot gyűjtöttünk 

össze a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet javára. 

HUNGAROPHARMA’S  
SOCIETAL ENGAGEMENT

The epidemic has not changed our objectives. In-

deed, we have also launched new initiatives, such as the 

‘Ökopatika’ (‘EcoPharmacy’) Campaign, which provides a 

closed Facebook group with constantly updated content 

and tips on a range of topics concerning environmental 

awareness. We launched a six-month challenge entitled 

‘Gazdálkodj Ökosan!’ (‘Farm Green!’), during which the 

participating pharmacies were given new tasks and ideas 

from time to time.

We have tried to maintain our good practices that 

have had a positive impact on the sector. Grants awarded 

under the ‘Együtt a helyi közösségekért’ (‘Together for 

Local Communities’) competition have helped people to 

produce useful short films, distribute defibrillators and 

improve community spaces, among other things. Then last 

year’s call for proposals was more topical, as we focused 

on the challenges posed by the pandemic in 2020, and we 

rewarded preventive and educational opportunities that 

were effective in combating the rapid spread of the virus.

We have tried to counteract this high level of uncertainty 

by providing responsible information. We were in a fortu-

nate position to be able to rely on the knowledge of our 

pharmacist colleagues in this endeavour. We sought and 

received help from the ‘Magyar Gyógyszerésztudományi 

Társaság’ (‘Hungarian Pharmaceutical Society’) and the 

Hungarian branch of the ‘FIP’ (‘International Pharmaceutical 

Federation, Fédération Internationale Pharmaceutique’). 

Credible, verified information was disseminated to our em-

ployees through various channels, including e-mail, intranet 

and, of course, posters, using simple, easy-to-understand 

wording and, where possible, pictograms.

We have been at the forefront not only in providing 

credible information, but also in providing assistance. 

Hungaropharma provided hand sanitizers for all the 

graduating students in the country.

In 2020, our support and sponsorship practice has 

prioritised hospitals that had it difficult to implement 

protection measures during the first wave. We donated a 

total of HUF 20 million to them, which they were able to 

use for health protection endeavours for health workers 

serving in the hospital.

We have revived our highly successful ‘Így figyelek 

rád’ (‘I’m Looking Out for You’) Campaign in a new form, 

this time focusing on the workers who are heroically 

doing the right thing in the health sector. They were 

delighted by the opportunity to share a personal story 

and receive valuable gifts.

The ‘21 Nő az Egészségügyért’ (‘21 Women for Health’) 

Foundation also continued its extensive educational 

activities. In January 2021, their brand was awarded to 

five health promotion programmes that address im-

portant and topical issues in society and were deemed 

particularly worthy for their performance in 2020. But 

they also had a focus on charity. In partnership with the 

AKUT Phase Communication Community, they delivered 

Santa Claus gifts to five hospitals in the capital as part 

of their ‘Mosolyt a kórházakba’ (‘Smile to the Hospitals’) 

run, to patients, health professionals and doctors who 

spent the night in the hospitals.

As the pandemic prevented us from meeting in person at 

the jubilee grandEXPO, we turned to digital and organised 

an online conference to discuss current issues affecting 

the industry. This webinar was attended by all responsible 

professionals in the sector. In a round table discussion, with 

the active participation of 350 partners, we explored the 

key issues of the epidemic from new perspectives such 

as ethics, mental health and corporate communication.

This is the same goal behind our ‘HPH Kávészünet’ 

(‘HPH Coffee Break’) series , in which prominent members 

of the profession share their experiences on a topical 

issue every month over a cup of coffee, in an honest 

way. We also make links to the recorded 45-60 minute 

talks available on our website.

We also said goodbye to this strange year online, in 

safety, but still together. The feedback we received from 

our partners proved to us that it was worth the effort. 

Despite the unusual circumstances we could create 

intimacy. HPH’s virtual Santa Claus also arrived via the 

web. After completing an online quiz, we drew 25 winner 

pharmacies among the correct answers, after which the 

children and grandchildren of the pharmacies’ employees 

were greeted by Santa Claus in a personal video message. 

And as the holidays were approaching, we wanted to 

treat our partners with a short film. We captured some 

of the best moments of the Christmas HungaroGalas to 

recreate the light-hearted atmosphere of our event. We 

even tried the impossible and we succeeded. An online 

fundraising campaign was organised with fantastic results. 

HUF 10 million were raised for the ‘Magyar Ökomenikus 

Segélyszervezet’ (‘Hungarian Interchurch Aid’).
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2020
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

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2019 2020 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 14 190 788 15 021 170 830 382 105,9%

Forgóeszközök 66 319 271 77 499 755 11 180 484 116,9%

Értékesítésre tartott eszközök 1 083 861 376 856 –707 005 34,8%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 81 593 920 92 897 781 11 303 861 113,9%

Saját tőke 26 038 125 28 156 076 2 117 951 108,1%

Kötelezettségek 55 555 795 64 741 705 9 185 910 116,5%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 81 593 920 92 897 781 11 303 861 113,9%

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2019 2020 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 371 606 253 402 522 665 30 916 412 108,3%

Értékesítés önköltsége 356 790 726 387 389 523 30 598 797 108,6%

Bruttó fedezet 14 815 527 15 133 142 317 615 102,1%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 176 391 5 845 456 669 065 112,9%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

–44 144 –107 317 –63 173 243,1%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 132 299 5 738 272 605 973 111,8%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 009 754 4 525 475 515 721 112,9%

CONSOLIDATED ACCOUNTS 
figures in thousand HUF

TERM 2019 2020 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 14,190,788 15,021,170 830,382 105.9%

Current assets 66,319,271 77,499,755 11,180,484 116.9%

Assets held for sale 1,083,861 376,856 –707,005 34.8%

TOTAL ASSETS 81,593,920 92,897,781 11,303,861 113.9%

Equity 26,038,125 28,156,076 2,117,951 108.1%

Liabilities 55,555,795 64,741,705 9,185,910 116.5%

TOTAL LIABILITIES 81,593,920 92,897,781 11,303,861 113.9%

CONSOLIDATED OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2019 2020 DIFFERENCE INDEX

Net sales 371,606,253 402,522,665 30,916,412 108.3%

Cost of sales 356,790,726 387,389,523 30,598,797 108.6%

Gross margin 14,815,527 15,133,142 317,615 102.1%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULTS

5,176,391 5,845,456 669,065 112.9%

FINANCIAL OPERATIONS 
RESULTS

–44,144 -107,317 –63,173 243.1%

PROFIT BEFORE TAX 5,132,299 5,738,272 605,973 111.8%

PROFIT AFTER TAX 4,009,754 4,525,475 515,721 112.9%

A HUNGAROPHARMA CSOPORT  
GAZDASÁGI MUTATÓI

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

ECONOMIC INDICATORS  
OF THE HUNGAROPHARMA GROUP

Consolidated report of the HPH Group in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS):
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2020
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

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI MUTATÓK 
2019. ÉV 2020. ÉV

Saját tőke aránya 34,07% 32,62%

Sajáttőke-növekedés aránya 447,37% 475,77%

Sajáttőke-arányos nyereség 15,87% 14,38%

Tőkefeszültség 193,54% 206,57%

Eszközarányos árbevétel 4,42 4,25

 

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

szerint az alábbiak:

MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2019 2020 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 17 253 982 17 488 025 234 043 101,4%

Forgóeszközök 61 334 461 70 299 638 8 965 177 114,6%

Értékesítésre tartott eszközök 449 948 0 –449 948 0,0%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 79 038 391 87 787 663 8 749 272 111,1%

Saját tőke 26 926 096 28 635 776 1 709 680 106,3%

Kötelezettségek 52 112 295 59 151 887 7 039 592 113,5%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 79 038 391 87 787 663 8 749 272 111,1%

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2019 2020 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 349 307 769 372 789 065 23 481 296 106,7%

Értékesítés önköltsége 338 944 769 362 875 508 23 930 739 107,1%

Bruttó fedezet 10 363 000 9 913 557 –449 443 95,7%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 241 614 5 064 723 –176 891 96,6%

PÉNZÜGYI EREDMÉNY 49 666 41 582 –8 084 83,7%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 291 280 5 106 305 –184 975 96,5%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 273 096 4 117 204 –155 892 96,4%

ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS 
YEAR 2019 YEAR 2020

Equity ratio 34,07% 32.62%

Equity growth ratio 447,37% 475.77%

Return on equity 15,87% 14.38%

Debt to equity ratio 193,54% 206.57%

Turnover of assets 4,42 4.25

 

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 2019 2020 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 17,253,982 17,488,025 234,043 101.4%

Current assets 61,334,461 70,299,638 8,965,177 114.6%

Assets held for sale 449,948 0 –449,948 0.0%

TOTAL ASSETS 79,038,391 87,787,663 8,749,272 111.1%

Equity 26,926,096 28,635,776 1,709,680 106.3%

Liabilities 52,112,295 59,151,887 7,039,592 113.5%

TOTAL LIABILITIES 79,038,391 87,787,663 8,749,272 111.1%

OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2019 2020 DIFFERENCE INDEX

Net sales 349,307,769 372,789,065 23,481,296 106.7%

Cost of sales 338,944,769 362,875,508 23,930,739 107.1%

Gross margin 10,363,000 9,913,557 –449,443 95.7%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULTS

5,241,614 5,064,723 –176,891 96.6%

FINANCIAL RESULTS 49,666 41,582 –8,084 83.7%

PROFIT BEFORE TAX 5,291,280 5,106,305 –184,975 96.5%

PROFIT AFTER TAX 4,273,096 4,117,204 –155,892 96.4%
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