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PIACI KÖRKÉP MARKET OVERVIEW

HA TÉL, AKKOR INFLUENZA 
2019-ben is adódtak kiszámítható próbatételek, ilyen volt a szezona-

litásból adódó influenzajárvány. Igaz, a járványhelyzetből következő 

feladatok, illetve a forgalomnövekedés mértéke sohasem becsülhető 

meg pontosan, hiszen ez mindig attól függ, melyik, illetve milyen az a 

vírustörzs, amely a megbetegedések legtöbbjéért felel – tavaly az A 

típus dominanciája érvényesült. Viszonylag korán, már az év második 

hetében közzétette az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ): az 

influenzajárvány kezdetét vette. A terjedés viszont viszonylag hamar 

lelassult, illetve megállt, a hatodik héttől már folyamatosan csökkent 

a betegek száma. A járvány március 14-én ért véget, mintegy három 

héttel korábban, mint 2018-ban. Összességében kijelenthető, hogy 

2019-ben leggyakrabban az óvodáskorú, 3–5 éves gyermekeket érin-

tette a megbetegedés. 

A másik, jóval nagyobb horderejű 2019-es esemény az új gyógy-

szer-azonosítási rendszer elindulása volt. A hazai, összetett folyamat 

kidolgozásán egy nemzeti szervezet, a HUMVO Nonprofit Zrt. mun-

kálkodott, melyet hat szervezet – négy gyógyszeripari szövetség, a 

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és a Magyar Gyógyszerészi Ka-

mara – közösen hozott létre. Rengeteg szereplőt kellett mozgósítani: a 

nagykereskedőkön túl közel 300 olyan résztvevővel szerződtek le, akik 

a forgalombahozatali engedélyért feleltek, de a közforgalmú és intézeti 

patikák esetében is több mint 2400 egyedi megállapodást kellett kötni.

A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS
A szigorítást annak ellenére kellett bevezetni, hogy Magyarországon 

a zárt ellátási rendszerben még sohasem került forgalomba hamisí-

tott készítmény. A felkészülés hosszú évekig tartott: a 2017-ben életre 

hívott HUMVO még 2018-ban alkotta meg azt a rendszert, melynek 

révén az egyedi azonosítóval rendelkező gyógyszerek ellenőrzése ma 

már megtörténik: összekapcsolódtak az európai központi adattárral, 

biztosítva a forgalombahozatali engedélyre jogosultak számára az 

egyedi gyógyszer-azonosítóval ellátott, és itthon forgalmazott vagy 

forgalmazni kívánt gyógyszerek adatai feltöltésének lehetőségét.

A gyógyszer-azonosítási rendszert életre hívó EU-rendelet ér-

telmében minden, 2019. február 9. után felszabadított vényköteles 

gyógyszernek már tartalmaznia kell két biztonsági elemet.  Ezek  egyike 

a manipuláció elleni csomagolás, vagyis a doboz bontatlanságát   

garantáló fizikai eszköz, a másik pedig a 2D típusú egyedi azonosítási 

A NÖVEKEDÉS FOLYTONOS
A magyar gyógyszerpiac bővülése 2019-ben is tovább folytatódott, 

követve az elmúlt esztendők dinamikus trendjét. Amíg a gyógyszer-

tári terület 7 százalékkal, addig a kórházi csatorna egyenesen 17 szá-

zalékkal növekedett. Az utóbbi eredményt viszont érdemes annak 

viszonylatában értékelni, hogy hazánkban a kórházi piac egy igen 

sokrétű csoportot fed le. Idesorolandó ugyanis a NEAK által közvet-

lenül finanszírozott kórházi felhasználás, ahogyan a ritka betegségek, 

a vérkészítmények, a vérfaktortenderek és a hepatitis-C elleni készít-

mények köre is. Márpedig ezek jellemzően új terápiás készítmények-

nek minősülnek, előállítási költségeik miatt árszínvonaluk is magas – 

többek között ezért kerülnek kórházi csatornán keresztül forgalomba.

2018-hoz képest jelentősen, 11,8 százalékkal növekedett a vény 

nélkül kapható (OTC) gyógyszerek, valamint a gyógyszertárban kap-

ható egyéb készítmények (étrend-kiegészítők, fitotékacikkek), vagyis 

a nem támogatott termékek nagykereskedelmi áras forgalma is. Ha-

zánkban 2019-ben a támogatási szint nagyságrendje szintén növeke-

dett: 458 253 millió forint volt a társadalombiztosítás ártámogatási 

kiadásainak az összege – ebből Magyarország gyógyszertámogatás-

ra 386 612 millió forintot, a gyógyászati segédeszközök támogatására 

pedig 71 441 forintot költött.

IN WINTER COMES FLU
There were also predictable challenges in 2019, such as the seasonal 

influenza pandemic. Of course, the tasks resulting from the epidem-

ic and the extent of the increase in traffic can never be accurately 

estimated, as it always depends on which virus strain is responsible 

for most of the diseases. Last year the type “A” flu was dominant. 

Relatively early, in the second week of the year, the NNK (National 

Center for Public Health) announced that the flu pandemic had be-

gun. However, the spread slowed down or stopped relatively quickly, 

and the number of patients were steadily declining from the sixth 

week on. The epidemic ended on March 14, about three weeks ear-

lier than in 2018. Overall, it can be stated that in 2019, pre-school 

children aged 3-5 years were the most often affected by the disease.

The other, much more far-reaching event of 2019 was the launch of 

the new drug identification system. HUMVO Nonprofit Zrt., a nation-

al organization worked on the elaboration of the Hungarian complex 

process, that was made up of six organizations, namely four phar-

maceutical industry associations, the Association of Pharmaceutical 

Wholesalers and the Hungarian Chamber of Pharmacists. Plenty of 

actors had to be mobilized. In addition to wholesalers, almost 300 

participants were contracted to be responsible for the marketing 

authorization, and more than 2,400 individual agreements had to be 

concluded for public and institutional pharmacies.

THE BIGGEST CHALLENGE
Restrictions had to be introduced despite the fact that counterfeit 

products have never been marketed in the closed supply system in 

Hungary. Preparation took many years. HUMVO, launched in 2017, 

set up the system in 2018 for the control of uniquely identified med-

icines. They are linked to the European central repository, providing 

marketing authorization holders with the possibility of uploading 

data on medicinal products that are marketed or intended to be 

marketed in Hungary with a unique medicinal product identifier.

Under the EU regulation establishing the Medicines Identification 

System, all prescription medicines released after 9 February 2019 

must contain two safety features. One is anti-tampering packag-

ing, i.e. a physical device that guarantees the integrity of the box, 

and the other is a 2D type unique identification code. All this put 

an extra burden on all actors. Manufacturers had to be prepared to 

CONTINUOUS GROWTH
Following the dynamic trend of recent years, the expansion of the 

Hungarian pharmaceutical market continued in 2019. The retail 

pharmacy share grew by 7 percent, and the hospital share grew 

by 17 percent. The latter results, however, should be assessed with 

country specifics in mind, as the hospital market covers a very di-

verse group. It contains hospital use directly funded by the National 

Institute of Health Insurance Fund Management, NEAK, as well as 

products for rare diseases, blood products, blood factor extenders 

and products for hepatitis C. These are typically new therapeutic 

products and due to their manufacturing costs, these have a higher 

price level. This is also one of the reasons why they are sold through 

hospitals.

Compared to 2018, the wholesale price of over-the-counter (OTC) 

medicines and other products available in pharmacies (food sup-

plements, medicinal herbs), that is, non-subsidized products, also 

increased by 11.8 percent. In Hungary, the size of the subsidy level 

also increased in 2019. The amount of social security price support 

expenditures was HUF 458,253 million, an amount of which Hunga-

ry spent HUF 386,612 million on pharmaceutical subsidies and HUF 

71,441 million on subsidies for medical aids.
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kód. Mindez pluszterheket rótt valamennyi szereplőre: a gyártóknak 

fel kellett készülniük arra, hogy új csomagolásokat tervezzenek, be-

vezessék azokat az eljárásokat, melyek során meg tudják jelölni a ter-

méket, hogy annak kódját feltölthessék a nemzetközi adatbázisba. 

Minden csomagolósor végére egy új modult kellett illeszteniük, ami 

rányomtatja az azonosítási kódot a gyógyszeres dobozokra, valamint 

manipulációbiztosan lezárja azokat. A gyógyszer-nagykereskedőknek 

előírták, hogy egy adott szabályrendszer szerint ellenőrizzék a koc-

kázatosnak minősített készítményeket, s ennek érdekében csatla-

kozzanak a nemzetközi adatbázishoz. A gyógyszertárakat pedig arra 

kötelezték, hogy mielőtt kiadják a gyógyszert, végezzék el a végső 

azonosítást és deaktiválják a kódot. Emiatt meg kellett vásárolniuk 

az új típusú leolvasó készülékeket, s a rendszergazdáknak összetett 

szoftvermódosítást kellett elvégezniük. 

A rendszert 2019. február 9-től működtetni kellett, ennek jelentő-

sége pedig megkérdőjelezhetetlen volt. Késleltetése vagy elmulasztá-

sa ugyanis az érintett gyártók működésének, illetve az érintett termé-

kek forgalmazásának a felfüggesztéséhez vezethetett volna mind a 

belföldi, mind pedig az exportpiacokon. A komoly véghajrá után a ha-

zai gyógyszergyártásban, illetve -ellátásban nem lépett fel bizonyta-

lanság. A tavalyi esztendő az új felállás stabilizációjáról szólt, illetve a 

jövőbe szóló befektetésről. A magyar rendszer ugyanis komplex: tud-

va azt, hogy a gyógyszerhamisítás egy élő és egyre terjedő jelenség, 

a későbbi hamisítás lehetőségét sikerült csökkenteni.

RENDKÍVÜLI HELYZETEK 
A tavalyi esztendőben a gyógyszerpiac alakulását váratlan tényezők 

is alakították. Egy jelentősebb hatóanyag-szennyezés történt, ami mi-

att az OGYÉI rákkeltő szennyeződéseket tartalmazó gyomorsavcsök-

kentőket vont ki a forgalomból. Szeptemberben, a Svájci Gyógyszer-

hatóságtól kapták a riasztást, miszerint kimutatható NDMA-, vagyis 

N-nitrozo-dimetil-amin-tartalmat mértek az indiai Saraca Laboratories 

  Limited által előállított ranitidin hatóanyagban. Mivel a probléma az 

összes uniós tagállamot érintette, ráadásul vényköteles készítmények 

szerepeltek az intézkedésben, az egészségügyi és a gyógyszerellá-

tásban dolgozó szakemberek hathatós együttműködésére volt ahhoz 

szükség, hogy az európai betegek ellátása biztosított legyen.

Hiánycikkek azonban nem csak az esetleges hatóanyag-szeny-

nyeződések miatti kivonásokból következhetnek. Magyarországon 

2019-ben a K-vitamin és a Fentanyl injekció beszerzéséből adódtak 

pluszfeladatok.

Az újszülöttek számára kötelezően beadandó K-vitaminból elő-

ször tavaly májusban lett hiánycikk. A történtek több tanulsággal is 

szolgáltak. Hiába tartott ugyanis az abszolút hiány időszaka alig pár 

hétig, a probléma gyorsan eszkalálódott: előbb a gyógyszertárak 
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körében terjedt, majd a médiában is visszhangot kapott. Azokból a 

készítményekből ugyanis, amelyekből kisebb keret áll rendelkezés-

re, vagy előre tudni, hogy hiány lesz belőle várható, természetesen 

a patikák és a vásárlók, illetve a betegek is igyekeznek készletezni 

– most is ez történt, mely révén a hiány csak tovább súlyosbodott. 

Bizalom, megfelelő (és időben megtörténő) információcsere, vagyis 

felelős gyártói magatartás hiányában tehát nagyon nehéz helyzetbe 

kerülhetnek a gyógyszer-nagykereskedők, illetve a gyógyszerellátás 

biztonsága is.

A másik készítmény, amely hiánycikké vált, az a műtéti altatás so-

rán kábításra, illetve az elvonási tünetek enyhítésére szolgáló Fen-

tanyl volt. A forgalmazó, adminisztratív okokra hivatkozva, július ele-

jén jelentette be a hiányt, amelynek a vége bizonytalan volt, hiszen 

azt nem jelölte meg a bejelentés során. Az OGYÉI a nagykereskedők 

számára engedélyezte a több hónapra elegendő készlet behozatalát, 

így egyedi import útján, valamint külföldről behozott kontingens ré-

vén biztosítani tudták az ellátást.

FELELŐSSÉGTELJES FELADAT
Az elmúlt években egyértelműen bebizonyosodott: a hiányjelenség 

az egész világot érintő problémává nőtte ki magát. Ma már az EU 

tagállamainak valamennyi gyógyszerügyi hatósága azon dolgozik, 

hogy különböző megoldásokat dolgozzanak ki az állandósulni látszó 

jelenség elhárítására. Teszik ezt legfőképpen azért, hogy életmentő 

készítmények vonatkozásban ilyen ne fordulhasson elő.

A Hungaropharma is kiemelten foglalkozik a hiánycikkek helyze-

tével. Üzleti érdekein túl azért, mert az ellátási rendszer minden ki-

sebb-nagyobb bizonytalansága az egészségügyi ellátó rendszerve, 

a gyógyításba vetett hitet, bizalmat rombolhatja. Ez pedig a gyógyí-

tási folyamat hatékonyságát csökkentheti.

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

design new packaging and to introduce procedures for marking the 

product so that its code could be uploaded to the international da-

tabase. At the end of each packing line, they had to fit a new module 

that prints the identification code on the medicine packages, and 

puts a tamper-proof seal on them. Pharmaceutical wholesalers were 

required to inspect products classified as dangerous according to 

a given set of rules and to join the international database for this 

purpose. The pharmacies were required to perform final identifica-

tion and deactivate the code before dispensing the drug. Because 

of this, they had to purchase new types of scanners, and system 

administrators had to make complex software modifications.

The system had to be operational from 9 February 2019, and its 

significance was unquestionable. Delay or failure to operate it could 

have led to the suspension of the activities of the producers con-

cerned and the marketing of the products concerned, both on the 

domestic and export markets. After the serious final spurt, there 

was no uncertainty in the domestic pharmaceutical production and 

supply. Last year was about stabilizing the new lineup and investing 

in the future. The Hungarian system is complex. Knowing that coun-

terfeiting of medicines is an existing and growing phenomenon, we 

managed to decrease the possibility of counterfeiting in the future.

EMERGENCIES
Last year, the development of the pharmaceutical market was also 

shaped by unexpected factors. A significant contamination of an 

active substance occurred, due to which OGYÉI (National Institute 

of Pharmacy and Nutrition) withdrew gastric acid reducers contain-

ing carcinogenic contaminants. In September, they received an alert 

from the Swiss Medicines Authority that detectable NDMA, i.e. N-ni-

trosodimethylamine, was found in the ranitidine active ingredient 

manufactured by Saraca Laboratories Limited, India. As the prob-

lem affected all EU Member States, and prescription products were 

included in the measure, effective cooperation between health and 

pharmaceutical professionals was needed to ensure the supply of 

European patients.

However, shortages may not only result from withdrawals due to 

possible contamination of the active substance. In Hungary, in 2019, 

additional tasks arose from the procurement of vitamin K and Fenta-

nyl injections.

Short supply of mandatory vitamin K for newborns started last 

May. What happened provided several lessons. Despite the fact that 

the period of absolute shortage lasted only a few weeks, the prob-

lem quickly escalated. News first spread among pharmacies and 

then it was echoed in the media. Of course, pharmacies and custom-

ers, as well as patients, are trying to stock up on the products for 

which there is a shorter supply or when they know in advance that 

there will be a shortage. And this is what happened, which made 

the shortage worse. In the absence of trust and proper and time-

ly exchange of information, i.e. responsible manufacturer behavior, 

pharmaceutical wholesalers can tie themselves up into knots and the 

security of supply of medicines can be problematic.

The other product that was in short supply was Fentanyl, which 

is used to stun patients during surgical anesthesia or to relieve with-

drawal symptoms. The distributor, citing administrative reasons, re-

ported the shortfall in early July, the end of which was uncertain as it 

was not indicated at the time of notification. OGYÉI allowed whole-

salers to import enough stock for several months, so they were able 

to provide supplies through individual imports and through a quota 

imported from abroad.

TASK OF RESPONSIBILITY
In recent years it has been clearly demonstrated that short supply 

has become a global problem. Today, all pharmaceutical authorities 

in the EU Member States are working on developing different solu-

tions to tackle this seemingly permanent phenomenon. This is done 

mainly to prevent shortages from happening to life-saving products.

Hungaropharma also focuses on shortages. Uncertainties of sup-

ply in the health system can destroy the belief and trust in the sys-

tem, thus decreasing the trust in healthcare. This, in turn, can reduce 

the effectiveness of the healing process.

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



AMBITIONCÉLTUDATOSSÁG
A 2019-ES ESZTENDŐ IS BŐVELKEDETT FELADATOKBAN. AZOKBÓL A PRÓBATÉTELEKBŐL IS KIJUTOTT, 

AMELYEK KÍVÜLRŐL ÉRKEZTEK HOZZÁNK, DE AZOKBÓL AZ ELVÁRÁSOKBÓL IS, AMELYEKET FEJLŐDÉSÜNK 

ÉRDEKÉBEN MI TŰZTÜNK KI MAGUNK ELÉ. A KIHÍVÁSOKNAK – BÁRHONNAN IS TALÁLTAK RÁNK – UGYAN-

AZZAL A MAXIMALIZMUSSAL FELELTÜNK MEG. HOZZÁÁLLÁSUNK ERRE ÖSZTÖNZÖTT MINKET, HISZEN JÓL 

TUDTUK: OLYAN CSAPAT RÉSZEI VAGYUNK, AHOL MINDENKI UGYANABBAN A SZELLEMISÉGBEN VÉGZI 

A DOLGÁT – KÜLDETÉSKÉNT ÉLI MEG A HIVATÁSÁT.

THE YEAR 2019 WAS RICH IN DUTIES AGAIN. WE HAD TO FACE BOTH EXTERNAL CHALLENGES AND 

EXPECTATIONS WE SET OURSELVES FOR OUR DEVELOPMENT. WE MET THE CHALLENGES, WHEREVER THEY 

WERE FOUND, WITH THE SAME PERFECTIONISM. OUR ATTITUDE ENCOURAGES US TO DO THIS, AS WE 

KNOW WE ARE PART OF A TEAM WHERE EVERYONE DOES THEIR JOB IN THE SAME SPIRIT, NAMELY, THEY 

LIVE THEIR PROFESSION AS A MISSION.
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Magyarország lakosainak száma az idei év első napján 9 millió 769 

ezer fő volt. Az immár 39. éve folyamatosan jelen lévő természetes 

fogyás – az előző évitől két százalékkal elmaradva – 40.400 fő volt, a 

nemzetközi bevándorlási többletet is figyelembe véve azonban a né-

pesség tényleges fogyása mindössze 3.300 fő, amely 41 százalékkal 

kisebb a 2018-ban mért adattól.

Az elmúlt évben a születések száma csak kismértékben, a halálozá-

soké pedig ezt meghaladó mértékben csökkent a 2018. évi bázishoz 

viszonyítva, ez a természetes fogyás ütemét mérsékelte. Folytatódott 

a terhességmegszakítások csökkenő tendenciája, de kedvezőtlen, 

hogy emelkedett a válások, a magzati és a csecsemőhalálozások szá-

ma. Jelentős mértékben nőtt a házasságkötések száma: 28 százalék-

kal több pár (65.300) kötött házasságot, számuk az elmúlt harminc 

évet tekintve a legmagasabb volt.

2019-ben ezer lakosra 9,1 élve születés és 13,3 halálozás jutott, a 

természetes fogyás mértéke 4,1 ezrelék volt. A magyar lakosság át-

lagéletkora 42,7 év, továbbra is megfigyelhető a népesség elörege-

désének folyamata. 52 ezer fővel nőtt a 65 éves és ennél idősebbek 

száma, arányuk pedig 19,9 százalékra emelkedett.

SZÜLETÉSEK SZÁMA
2019-ben 89.200 élve születést regisztráltak, ami 600 fővel, 0,7 szá-

zalékkal kevesebb a 2018. évhez képest. Ez a csökkenés a szülőké-

pes korú nők létszámának mintegy 18.000 fős visszaesésével párhu-

zamosan történt. Ezer élve születésre 3,8 csecsemőhalálozás jutott, 

amely kiugró, 11 százalékos emelkedést jelent az előző évhez viszo-

nyítva. Eközben viszont tovább mérséklődött a művi vetélések száma: 

25.800 ilyen beavatkozást végeztek, amely 1.100-zal kevesebb az elő-

ző évinél, így ezer 15–49 éves korú nőre vetítve 11,6 abortuszt jelentet-

tek. Száz élve születésre 28,9 terhességmegszakítás jutott. A magzati 

halálozások száma 1,7 százalékot emelkedve 16.500 körül volt, így a 

magzati veszteségek száma összesen 47,4 volt száz élveszülésre szá-

mítva, amely kismértékű csökkenést mutat, de még így is majdnem 

minden második élveszülésre jut egy magzati veszteség.

A teljes termékenységi arányszám (1,49) megegyezik az előző három 

év adatával. 

A HALANDÓSÁG MUTATÓI
Mérséklődött a halandóság: 2019-ben az elhalálozások becsület szá-

ma 1.450 fővel, 1,1 százalékkal elmaradva az előző évitől, összesen 

129.600-at tett ki. A halálozási számok az év elején kedvezőtlenül ala-

kultak, a január 20 százalékos emelkedést mutatott az előző évhez 

viszonyítva. Az év második felében megfordult a trend, minden hó-

napban kevesebb halálozást regisztráltak 2018-hoz viszonyítva. 

Bár a férfiak többnyire javuló halandósága mellett a nőké korcso-

portonként változott, 2019-ben is nagy különbség alakult ki a nemek 

A 2019-ES ÉV DEMOGRÁFIAI MUTATÓI DEMOGRAPHIC INDICATORS IN 2019

között. A 15–74 éves korcsoportok mindegyikében megközelíti a férfi-

ak mortalitása a női halandóság kétszeresét.

BE- ÉS KIVÁNDORLÁS
2019-ben 21.900 magyar állampolgár távozott külföldre, és 23.200 ko-

rábban kivándorolt, Magyarországon született magyar állampolgár ván-

dorolt vissza. A nemzetközi vándorlás 37,1 ezer fős pozitív egyenleget 

mutat. 2020. január 1-jén a jogszerűen és huzamosan Magyarországon 

tartózkodó külföldi állampolgárok száma 200.150 fő volt, akik az ország 

népességének 2,0 százalékát teszik ki. 

FELELŐSSÉGÜNK JELENTŐS
A Hungaropharma mindig is fő céljai közt tartotta számon, hogy 

a  rendelkezésére álló eszközökkel hozzájáruljon a magyar lakosság 

egészségügyi állapotának javításához. Tudatában vagyunk annak, 

hogy vezető piaci pozíciónkból következően e tekintetben nagymér-

tékű felelősség hárul ránk, amit komolyan kell vennünk.

Meglátásunk, hogy a gyógyszerészek a rendelkezésükre álló szak-

tudás, illetve a betegekre vonatkozó információk birtokában a  jövő-

ben még erőteljesebb támogató szerepet tölthetnek be a betegel-

látás folyamatában, amit a gyógyszerész-beteg találkozások száma 

is indokol. Vállalatunk a gyógyszerész-társadalom számára minden 

támogatást igyekszik megadni ennek érdekében.

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

ni azért, hogy a hazai lakosság egészségi állapota javuljon. Nem csupán 

azt tartja feladatának, hogy a gyógyszer időben megérkezzen, hanem 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden szakmai tudásával támogassa 

a gyógyszerészeket, akik a betegekkel tartják a kapcsolatot, és hozzájá-

rulnak az adherenciájuk növeléséhez, a gyógyulásuk sikerességéhez.

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

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

9,769,000. The natural decline, which has been present for 39 years 

now, was two percent less than the previous year, 40,400 people.

However, taking international immigration surplus into account, 

the actual population decline is only 3,300, which is 41 percent less 

than in 2018.

Last year the number of births and deaths decreased only slightly, 

compared to figures in 2018, a tendency that has slowed down the 

rate of natural loss. The declining trend in abortions continued, but it 

was unfavourable that the number of divorces, fetal and infant deaths 

increased. There has been a significant increase in the number of mar-

riages: 28 percent more couples (65,300) got married, the highest 

number in the last thirty years.

In 2019, there were 9.1 live births and 13.3 deaths per thousand 

people, and the rate of natural loss was 4.1 per thousand. The average 

age of the Hungarian population is 42.7 years, and the aging of the 

population continued. The number of people aged 65 and over in-

creased by 52,000, and their proportion rose to 19.9 percent.

NUMBER OF BIRTHS
In 2019, 89,200 live births were registered, which is 600 people, i.e.  

0.7 percent less than in 2018. This decrease coincided with a decline in 

the number of women of childbearing age by 18,000. There were 3.8 

infant deaths per thousand live births, an excessive 11 percent increase 

from the previous year. Meanwhile, the number of abortions contin-

ued to decline: 25,800 such medical interventions were performed, 

which is 1,100 less than the previous year, resulting in 11.6 abortions 

per 1,000 women aged 15-49.

There were 28.9 abortions per 100 live births. The number of fetal 

deaths increased by 1.7 percent to around 16,500, bringing the total 

number of fetal losses to 47.4 per hundred live births, a slight decrease. 

The total fertility rate (1.49) is the same as in the previous three years.

INDICATORS OF MORTALITY 
Mortality has declined: in 2019, the death toll was estimated at 1,450, 

down 1.1 percent from the previous year, to a total of 129,600. Mortal-

ity rates were unfavorable at the beginning of the year, with January 

showing a 20 percent increase over the previous year. The trend was 

reversed in the second half of the year, with fewer deaths registered 

each month compared to 2018.

Although the mortality of men is mostly improving, that of women 

varied by age group and in 2019 a large gender gap developed. In 

each of the age groups between 15 and 74, male mortality is close to 

twice the amount of that of female mortality.

IMMIGRATION AND EMIGRATION 
21,900 Hungarian citizens moved abroad in 2019, and 23,200 previ-

ously emigrated Hungarian-born citizens returned. International mi-

gration shows a positive balance of 37.1 thousand people. On Janu-

ary 1, 2020, the number of resident foreign nationals in Hungary was 

200,150, that is, 2.0 percent of the country’s population.

BEARING SIGNIFICANT RESPONSIBILITY
Hungaropharma has always considered it one of its main goals to 

contribute to the improvement of the health of the Hungarian popula-

tion by all means at our disposal. We are aware that, as a result of our 

leading market position, we have a great deal of responsibility in this 

regard, which we must take seriously.

We see that pharmacists, with the expertise and the information 

about patients available to them, can play an even stronger sup-

porting role in the patient care process in the future that is also un-

derlined by the number of pharmacist-patient meetings. Our com-

pany makes every effort to provide the pharmaceutical community 

with this support.

Fully aware of the responsibility of Hungaropharma, we always 

seek what we can do to improve the health of the Hungarian pop-

ulation. We consider it our duty to ensure medications arrive on 

time. Moreover, we pay special attention to supporting the phar-

macists who are in the frontline of patient relations and contribute 

to increasing their adherence and offer support to their successful 

recovery. The ultimate goal of Hungaropharma is for everyone to 

live a quality life as long as possible.

AZ ÉLVE SZÜLETÉSEK ÉS A HALÁLOZÁSOK 
SZÁMA, 1990-2019 KÖZÖTT

NUMBER OF LIVE BIRTHS AND DEATHS, 1990-2019
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MAGYARORSZÁG 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZERE

HUNGARY’S 
HEALTH CARE 
SYSTEM 

Adatok forrása: OGYÉI Source of data: OGYÉI

Magyarországon az egészségügyi ellátás állami 

rendszerben, egybiztosítós modell keretében működik. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az 

egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) 

kormányrendeletben foglaltak szerint az egészségügyi 

igazgatás központi szervezete, amely a szerződött 

egészségügyi szolgáltatóknál elvégzett egészségügyi 

ellátásokat az Egészségbiztosítási Alapon (E. Alap) ke-

resztül finanszírozza. 

Az E. Alap kezelésének keretében elvégzi a gyógy-

szerekkel, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos 

finanszírozási és ártámogatási feladatokat, beleértve 

azok elszámolását, folyósítását és ellenőrzését is.

A NEAK folytatja le ezen túl a gyógyszerek, gyógyá-

szati segédeszközök társadalombiztosítási támogatá-

sával, az egészségügyi technológiák befogadásával 

kapcsolatos eljárásokat is. Adminisztratív feladatainak 

körében ellátja a nyilvántartások vezetésével kapcso-

latos tevékenységeket is, így például a társadalombiz-

tosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyó-

gyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról 

szóló egységes nyilvántartást is vezeti. 

and price support for medicines and medical aids, in-

cluding their clearing, disbursement and control.

NEAK also conducts procedures related to the so-

cial security support of medicines and medical aids 

and the inclusion of health technologies. Within the 

scope of its administrative tasks, it also performs 

activities related to the keeping of registers, and it 

also maintains a unified register of medicines, medi-

cal aids and medical services receiving social security 

support.

Based on the 28/2015. (II. 25.) governmental reg-

ulation, the National Institute of Pharmacy and Food 

Health (OGYÉI) performs the tasks of drug supervi-

sion authority and market supervision. Besides the 

official duties related to the provision of medicines, 

OGYÉI’s authority includes controlling, coordinating 

and supervising pharmaceutical wholesalers, phar-

macy operations and medication supply activities, as 

well as supervising the regional and capital district 

Chief Pharmacy Officers and Pharmacy Officers. Last 

but not least, the Institute has further authority over 

the registration of pharmaceutical products and the 

qualification of medical aids, as well as expert tasks 

related to the operation of healthcare providers. 

A 28/2015. (II. 25.) kormányrendelet alapján az Or-

szágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet (OGYÉI) látja el a gyógyszer-felügyeleti ható-

sági és piacfelügyeleti feladatokat. Hozzá tartoznak a 

gyógyszerellátással kapcsolatos hatósági feladatok, 

a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási 

tevékenységének ellenőrzése, koordinálása és felügye-

lete, a megyei, illetve fővárosi tiszti főgyógyszerészek 

tisztigyógyszerészek felügyelete. Végül, de nem utol-

sósorban feladatai közé tartozik a gyógyszerkészítmé-

nyek törzskönyvezése és a gyógyászati segédeszközök  

Public health service in Hungary operates in a 

state system and is based on the single health care 

insurer social insurance scheme. According to the 

Decree 386/2016 (XII. 2.) on health insurance bod-

ies, National Institute of Health Insurance Fund Man-

agement (NEAK) is the central organization of health 

administration that finances health care provided to 

contracted health care providers through the Health 

Insurance Fund (E. Fund). 

As part of the management of the E. Fund, NEAK 

monitors the settlement and disbursement of funding 
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Közforgalmú
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 minősítése, valamint az egészségügyi szolgáltatók 

üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatok is. 

Mindezeken felül technológiaértékeléssel, finanszíro-

zási protokollokkal kapcsolatos kutatásokat is végez a 

támogatáspolitika területén.

A magyar járóbeteg-ellátást 2019-ben 2.293 ma-

gángyógyszertár (és 651 fiókgyógyszertár), valamint 

79 intézeti vényforgalmat lebonyolító gyógyszertár 

látta el. A fekvőbeteg-ellátást tavaly 99 intézeti gyógy-

szertár bonyolította.

A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben támasz-

tott legfontosabb alapkövetelmény továbbra is a biz-

tonságos gyógyszerellátás, vagyis annak teljesülése, 

hogy minden rászoruló a megfelelő minőségben, meny-

nyiségben, helyen és időben jusson hozzá a gyógysze-

réhez. 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. 

2019-ben három (OPSON, Silver Axe és Viribus elne-

vezésű) akció során egymillió darabnál is több isme-

retlen eredetű teljesítményfokozót, illetve gyógyszer-

nek minősülő terméket foglaltak le a hazai hatóságok 

munkatársai.

A magyar gyógyszer-kereskedelem szereplői ezért 

különösen büszkék lehetnek arra, hogy az általuk hasz-

nált zárt forgalmazási csatornán keresztül még nem 

került forgalomba hamisított készítmény. 2019. február 

elején – hosszas előkészítést követően – megtörtént az 

egyedi dobozazonosítók használatára történő áttérés 

Magyarországon.

In  addition, it conducts research on technology as-

sessment and funding protocols in the field of sup-

port policy.

In 2019, outpatient treatment in Hungary was 

provided by 2,293 private pharmacies (651 branch 

pharmacies), and 79 pharmacies with institutional 

prescription services, while inpatient treatment was 

ensured by 99 institutional pharmacies. 

The most important basic requirement pharmaceu-

tical wholesalers need to meet is to continue provid-

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

vide the needy with medication of the right quality 

and quantity, and in the right place and time.

One of the biggest challenges pharmaceutical 

wholesalers have to meet is the prevention of the ap-

pearance of counterfeit medicine, which is not only 

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

explanation why counterfeit or illegal medicines pose 

a real risk to health: neither their quality nor their 

effects and manufacturing conditions are known. In 

2019, in the course of three campaigns (called OP-

SON, Silver Ax and Viribus), more than one million 

pieces of performance enhancers of unknown origin 

and products classified as medicines were seized by 

the employees of the Hungarian authorities.

Therefore, operators in the Hungarian pharma-

ceutical market shall be exceptionally proud of the 

fact that no counterfeit drugs have been marketed 

through its closed distribution channel. 

 At the beginning of February 2019, after a long 

preparation, the transition to the use of unique box 

identifiers took place in Hungary.
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 Közforgalmú gyógyszertárak     Intézeti gyógyszertárak  community pharmacies     institutional pharmacies

Source: IQVIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 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 M111 947 M 111,947 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 M475 419 M 475,419 M474 220 M 474,220 M527 990 M 527,990 M556 892 M 556,892 M577 551 M 577,551 M

2019 2019

229 198 M 229,198 M

268 319 M 268,319 M

605 425 M 605,425 M648 326 M 648,326 M

GYÓGYSZERFORGALOM DOBOZBAN SALES BY UNITS

Forrás: IQVIA Source: IQVIA

286 469 004 286,469,004288 666 277 288,666,277301 103 795 301,103,795289 767 005 289,767,005288 518 214 288,518,214295 805 947 295,805,947307 656 786 307,656,786

26 010 285 26,010,28523 874 169 23,874,16920 914 791 20,914,79127 117 904 27,117,90424 471 710 24,471,71022 454 863 22,454,86316 409 682 16,409,682

306 406 391

16 011 910

306 406 391

16,011,910

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

306 486 263

15 599 370

306,486,263

15,599,370

2019 2019

308 585 968 308,585,968

16 654 068 16,654,06816 477 605 16,477,605

310 231 215 310,231,215

Forrás: IQVIA



MISSIONKÜLDETÉS
VÁLLALATUNKAT HÉT ÉVTIZEDE ALAPÍTOTTÁK, A KRÓNIKÁNK KEZDETE AZONBAN SOKKAL 

KORÁBBRA, EGÉSZEN AZ 1800-AS ÉVEK ELEJÉRE NYÚLIK VISSZA. FEGYELMEZETTSÉGÜNK ÉS 

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK EBBŐL A KÉT ÉVSZÁZADOT FELÖLELŐ TÖRTÉNETBŐL TÁPLÁLKOZIK – MA 

MÁR KIJELENTHETJÜK: AKÁR EGY VÍRUSJÁRVÁNY OKOZTA VESZÉLYHELYZETBEN IS HELYTÁLLUNK. 

AZ, HOGY VAN MÚLTUNK, LETTEK TRADÍCIÓINK ÉS PÁRATLAN ÉRTÉKEINK, AZ NEMCSAK ERŐT ÉS 

TARTÁST AD, DE BIZTOS JÖVŐKÉPPEL IS SZOLGÁL SZÁMUNKRA.

OUR COMPANY WAS FOUNDED SEVEN DECADES AGO, BUT THE BEGINNING OF OUR STORY 

DATES BACK MUCH EARLIER, TO THE EARLY 1800S. OUR DISCIPLINE AND COMMITMENT 

IS FUELED BY THIS TWO-CENTURY STORY. WE CAN NOW SAY THAT WE CAN FULFILL THIS 

COMMITMENT EVEN IN A VIRUS OUTBREAK. HAVING A PAST, A TRADITION AND UNPARALLELED 

VALUES   NOT ONLY GIVES US STRENGTH AND ENDURANCE, BUT ALSO PROVIDES US WITH 

A FIRM VISION.
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ADOMÁNY ÉS MINTA
Adományok és minták gyors, pontos és szakszerű eljuttatásával szá-

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

szágos lefedettségű logisztikai hálózatunkat, szakmai tapasztalatun-

kat és nyomon követhető adminisztratív rendszerünket.

AKCIÓKEZELÉS
A Hungaropharma Zrt. nagy tapasztalattal rendelkezik a gyógysze-

rek és egyéb készítmények gyógyszertárak és kórházak felé irányu-

ló szállítói akcióinak lebonyolításában. A jogszabályi és szerződéses 

feltételeknek megfelelően többek között árengedmény, ingyenáru, 

illetve megnövelt fizetési határidő típusú akciók beállításának lehető-

ségével állunk partnereink rendelkezésére.

AKCIÓÉRTÉKESÍTÉS
A Hungaropharma Zrt. komplex kereskedelmi szolgáltatásokat bizto-

sít a Gyöngy Prémium és Partner, valamint az ALMA patikáknak, pél-

dául televíziók, hirdetések, tájékoztató kiadványok megjelenésének 

lehetőségével. Call Centerünk közel 1.800 patikát ér el havonta spe-

ciális gyártói ajánlatokkal, ezáltal biztosítva, hogy olyan gyógyszer-

tárakba is elérjenek a promóciók és információk, amelyeket a területi 

képviselők nem látogatnak.

BIZOMÁNYOSI KÉSZLET
Partnereink számára lehetőséget nyújtunk az általuk forgalmazott 

termékeket többféle bizományos raktározási konstrukcióban történő 

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

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

mális készletszintek kialakítását. Ma is mintegy 40 gyártó bizományos 

készletét kezeljük.

EMERGENCY KÉSZLET
Budapesti Logisztikai Központunkban az iparági standardokat teljesítő 

körülmények között biztosítjuk a gyógyszergyártók „emergency” kész-

letének tárolását, kezelését a dobozos mennyiségtől a raklapos meny-

nyiségig, legyen szó szobahőmérsékleti vagy hűtős tárolási feltételről.

FEJLESZTÉSI PROGRAM 
A Hungaropharma Fejlesztési Program azoknak a gyógyszertáraknak 

szól, amelyek a legjobbat és a legtöbbet szeretnék a betegeik számá-

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

ségét már számos projekt fémjelzi, például az ALMA Referenciapa-

tika Program, valamint a Gyöngy Referenciapatika Program, melyek 

azóta is új működési modellt és arculatot biztosítanak a csatlakozó 

patikák számára. Tavaly novembertől pedig egy másik  innovációs 
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együttműködési lehetőséget is kínálunk a Hungaropharma iránt el-

kötelezett, illetve elkötelezetté váló patikáknak: testreszabott, infor-

matikai eszközpark fejlesztéséhez kínálunk vissza nem térítendő tá-

mogatást. A programhoz csatlakozó patikáknak a Hungaropharma 

leányvállalata, a QB-Pharma Kft. és a Patika Platform Kft. biztosítja 

a hardvereszközöket munkájuk minőségéért és színvonaláért cégünk 

teljes körű garanciát vállal.

FRANCHISE- ÉS BESZERZÉSI TÁRSULÁSOK
Franchise üzleti modellben a Hungaropharma vállalatcsoporthoz 

csatlakozott gyógyszertárak a gyógyszeripar termékeinek teljes 

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

matosan frissülő akciók keretében is. Beszerzési társulások gyártói 

megállapodásain alapuló rendeléseit, akcióit a kért időben és meny-

nyiségben teljesítjük az ország egész területén.

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

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

tics network with national coverage, our professional experience and 

traceable administrative system.

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

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

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

the possibility of choosing discounts, free products and a prolonged 

payment deadline among many other choices.

DISCOUNT SALES
Hungaropharma Zrt. offers complex trade services for the Gyöngy 

Prémium, Partner, and ALMA Pharmacies, such as TV campaigns, ads 

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

pharmacies per month on special manufacturer bids to ensure that 

promotions and information reach pharmacies which are otherwise 

not visited by regional representatives.

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

products they market in a variety of commission supplies arrange-

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

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

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

age commission supplies of about 40 manufacturers.

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

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

cy supply of pharmaceutical manufacturers, from box volume to pallet 

quantity, from air-temperature to refrigerated storage conditions.

DEVELOPMENT PROGRAM
The Hungaropharma Development Program is for pharmacies that 

want to provide the best and most to their patients and are ready 

to be more closely linked to HPH. Its success is already marked by a 

number of projects, such as the ALMA Reference Pharmacy Program 

and the Gyöngy Reference Pharmacy Program, which have since pro-

vided a new operating model and image for the joining pharmacies. 

From November last year, we offer another innovation cooperation 

opportunity to pharmacies committed or getting committed to Hun-

garopharma, namely, we offer non-refundable support for the devel-

opment of a customized IT equipment. Hardware for the pharmacies 

joining the program is provided by two subsidiaries of Hungarophar-

ma, QB-Pharma Kft. and Patika Platform Kft. Our company provides 

an absolute guarantee for the quality and standard of their work.

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

business model offer a full range of pharmaceutical products to the 

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

Acquisition partnership orders and discounts based on the agree-

ment between manufacturers are fulfilled in the required time and 

quantity throughout the country.
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GRANDEXPO
A grandEXPO a gyógyszerpiac szereplői számára életre hívott fórum. 

A rendezvény célja egy olyan érdemi párbeszéd megteremtése, ahol 

lehetőség nyílik megvitatni a szakmát és a szektort érintő legfonto-

sabb kérdéseket. A grandEXPO azonban túlmutat az egymással való 

találkozáson, hiszen számos érdekességgel, jövőbe mutató elképze-

léssel, inspiráló szakmai előadással, érdekes tréningekkel és színes 

szabadegyetemi előadásokkal várja az érdeklődőket.

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS
A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

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

kai szolgáltatást nyújtson ügyfelei számára. Partnereink részére napi 

többszöri kiszállítást és teljes gyógyszer-termékpalettát biztosítva, 

aktívan hozzájárulunk az egészségügyi ellátórendszer biztonságos és 

magas színvonalú működtetéséhez. Több mint 2.600 vevő igényeit 

teljesítjük 350 gyártó/szállító kb. 18.000 termékével.

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 
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állandóan bővítjük, így az új készítmények folyamatosan és gyorsan 

jelennek meg kínálatunkban. A Hungaropharma Zrt.-nél lehetőség 

van egyedi gyógyszerigénylés lebonyolítására a megfelelő hatósági 

engedélyek birtokában.

PRE-WHOLESALING
A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként 

élen jár a pre-wholesaling tevékenységben. Professzionális raktáro-

zással, automatizált kiszedő- és csomagolórendszerrel állunk 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 érté-

kesítési csatornában és minden finanszírozási területen jelen van a 

magyar piacon. Jelentős szerepet vállalunk az átalakult fekvőbe-

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

a „ritka betegségek” és az NNK-tenderes termékek kiszolgálásában. 

A Hungaropharma Zrt. külön erre specializálódott munkatársakkal áll 

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

bonyolításában.

GRANDEXPO
GrandEXPO is a forum established for all market players in the phar-

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

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

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

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

as, inspirational professional presentations, interesting trainings and 

colourful open-air lectures for those interested.

LOGISTIC SERVICE
Hungaropharma Zrt., a market leader in pharmaceutical wholesale, 

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

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

operation of the healthcare system by providing our partners with 

multiple daily deliveries and a complete product range of pharma-

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

18,000 products of 350 manufacturers / suppliers.

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

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

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

adequate market experience and knowledge in the distribution of 

medicines, medical devices, dietary supplements and other products, 

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

registration, quality assurance, pharmacovigilance-related tasks, as 

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

plementation.

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

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

ance provides its contracted partners with the distribution of phar-

maceuticals in accordance with Hungarian and European legislation, 

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

GVP).

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

to meeting the needs of healthcare partners by distributing a full 

range of products. We are constantly expanding our portfolio to 

meet 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, automat-

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

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

ule. Our warehouse is designed to store drugs and refrigerated goods 

in compliance with general standards. We provide our suppliers with 

customized reports as part of our data reporting services, even on a 

daily basis if the need arises.

REPORTING
Hungaropharma Zrt. provides its partners with continually expanding, 

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

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

national or regional breakdown and on the regularity requested by 

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

the contract.

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

experience and knowledge in the distribution of medicines, medical 

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

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

of quality assurance, pharmacovigilance, procurement, distribution, 

sales and marketing.

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

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

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

procurement procedures of inpatient care, and in the supply of 

specific, special budget, rare disease and NNK tender products. 

Hungaropharma Zrt. has a specialized staff at the disposal of man-

ufacturers to help them in the national, hospital and other tender-

ing processes.



COMMITMENTELKÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTMÉNYÜNK MÉRVADÓ, NEMCSAK A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELEM, DE A HAZAI GAZDASÁG TEKINTETÉBEN 

IS. A HOLDINGSZERŰ STRUKTÚRÁNK RÉVÉN A LEÁNYVÁLLALATAINKON KERESZTÜL ÉRKEZETT INFORMÁCIÓKAT EGYÜTT 

HASZNOSÍTJUK: OLYAN SZERTEÁGAZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOT TUDUNK NYÚJTANI, AMELY LEFEDI A GYÓGYSZERTÁRAK 

IGÉNYEIT, AZ INFORMATIKAI VAGY PATIKAMARKETING-ESZKÖZÖKTŐL A MAGISZTRÁLIS ALAPANYAGOKIG. NEM VÉLETLEN 

TEHÁT, HOGY AZ ELKÖTELEZŐDÉS MINT ÉRTÉK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TRENDET TEREMTETT.

OUR PERFORMANCE IS AUTHORITATIVE, NOT ONLY IN TERMS OF PHARMACEUTICAL WHOLESALE, BUT ALSO IN TERMS 

OF THE DOMESTIC ECONOMY. THROUGH OUR HOLDING-LIKE STRUCTURE WE LEVERAGE INFORMATION RECEIVED 

THROUGH OUR SUBSIDIARIES, THAT IS, WE CAN PROVIDE A DIVERSE PACKAGE OF SERVICES THAT COVERS THE 

NEEDS OF PHARMACIES, FROM IT OR PHARMACY MARKETING TOOLS TO MAINSTREAM RAW MATERIALS. IT IS NO 

COINCIDENCE, THEN, THAT COMMITMENT AS A VALUE HAS SET A TREND IN RECENT YEARS.
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A HUNGAROPHARMA 
VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK 

BESZÁMOLÓJA

REPORT BY THE 
EXECUTIVE DIRECTOR 
OF HUNGAROPHARMA

2019 egy több szempontból is gazdag év 

volt a Hungaropharma számára: jubileumot 

ünnepeltünk, minden idők legnagyobb árbe-

vételét könyveltük el, és olyan fejlesztéseket 

vittünk végig, melyek a vállalat elkövetkező 

öt-tíz évében meghatározó szerepet játsza-

nak majd.

A kerek születésnap kapcsán fontos meg-

jegyezni: bár a vállalatot 70 éve alapították, 

gyökereink egészen az 1810-es évekre nyúl-

nak vissza. Az, hogy van múltunk, vannak ha-

gyományaink, eredményünk és egy küldeté-

sünk, az nemcsak jövőt, de erőt és tartást is 

biztosít számunkra.

A jubileumra mi készültünk ajándékkal – a 

budapesti logisztikai központunk szomszédsá-

gában elkészült az új raktárbázisunk. A BLK2 

átadása nemcsak a szektor összes szerep-

lője, de valamennyi magyar beteg számára 

egy páratlan szolgáltatást nyújt: a megbíz-

ható gyógyszerellátás támogatását. Hazánk 

legkorszerűbb gyógyszeripari raktárbázisa, 

mely a Hungaropharma háttérraktárát, illetve 

a Bellis raktárát fogja magában foglalni, ha-

táridőn, illetve költségkereten belül és kiváló 

minőségben készült el. Jelenleg is zajlik a tel-

jes birtokbavétel, valamint a beüzemelés. A 

legkorszerűbb technológiát alkalmazzuk – ez 

a Bellis esetében például hajtott pályás rend-

szereket jelent –, valamint komoly, hűtött raktár 

áll majd a rendelkezésünkre. Arra is lehetőség 

lesz, hogy gyógyszergyártói vagy háttérraktár 

kapjon benne helyet.

Ha visszatekintünk az elmúlt évre, jól tud-

juk, hogy a legnagyobb kihívás a szerializáció 

februári elindulása volt – még úgy is, hogy az 

azonosító rendszer bevezetése azt megelő-

zően hosszú hónapokig tartott. Komoly ered-

ményeket könyvelhetünk el: hazánk az unió 

első öt legjobban teljesítő országához tarto-

zik. Ráadásul, tudván azt, hogy a gyógyszer-

hamisítás egy élő és terjedő jelenség, előre 

is dolgoztunk, hiszen a magyar rendszer a 

jövőbeni hamisítási lehetőségét is jelentősen 

csökkenti.

A Hungaropharma az első pillanattól 

kezdve meg tudott felelni az uniós rendelet 

szigorú elvárásainak. Az azonosító rendszer 

bevezetése érdekében számtalan fejlesztést, 

átszervezést hajtottunk végre, úgy, hogy a 

hazai szabályozásnak megfelelően a gyógy-

szer-nagykereskedőkre még a vakcinák elle-

nőrzési és kijelentési kötelezettsége is hárult. 

Hungaropharma számára mindez sok száz-

ezer extra ellenőrzési, kijelentési feladatot je-

lentett. Bevallom, mint a HUMVO egyik igaz-

gatósági tagja, személyes felelősségemnek 

is éreztem, hogy ezeknek az elvárásoknak 

határidőre, kiválóan megfeleljünk, a leány-

vállalatainkkal egyetemben. Az, hogy a piac 

egészét nézve azon kevesek egyike voltunk, 

akik nagyon korán sikerrel is jártak, nagy 

büszkeséggel tölt el.

Ha már különleges eredményekről beszé-

lünk, a Hungaropharma 2019-ben hivatalosan 

is az új terápiák szállítójává vált. Mi voltunk az 

az egyetlen hazai gyógyszer-nagykereskedő 

cég, amely minden szempontból alkalmasnak 

bizonyult a világ legdrágább, speciális szállí-

tást igénylő gyógyszerének, a Zolgensmának a 

behozatalára. Miközben a hírek az SMA-beteg-

séggel született kis Zentéről, illetve a hat nap 

alatt összegyűlt 700 millió forintról szóltak, a 

háttérben dolgozó szakembereink versenyt fu-

tottak az idővel. A vállalat több területe hatha-

tós csapatmunkájának eredménye az, hogy ez 

az új, innovatív gyógyszer az országba  kerül-

hetett. Itt viszont fontos megemlíteni:  mindez 

2019 was a rich year for Hungaropharma 

in many ways: we celebrated its anniversa-

ry, recorded the highest sales revenue of all 

time, and carried out developments that will 

play a key role in the company’s next five to 

ten years.

It is important to note, regarding this spe-

cial birthday anniversary, that although the 

company was founded 70 years ago, our 

roots go all the way back to the 1810s. Hav-

ing a past, a tradition, an achievement, and a 

mission provide us with not only a future but 

also strength and endurance.

We prepared for the anniversary with a 

gift, namely that our new warehouse base 

has been completed next to our logistics 

center in Budapest. The handover of BLK2 

(Budapest Logistics Center 2) provides not 

only all actors in the sector, but also all Hun-

garian patients with support for a reliable 

drug supply. The most modern pharmaceu-

tical warehouse base in Hungary, which will 

include the background warehouse of Hun-

garopharma and the warehouse of Bellis, 

was completed on time and within budget 

and in excellent quality. Full ownership as 

well as commissioning is currently under-

way. We will use state-of-the-art technolo-

gy - in the case of Bellis, for example, driven 

track systems - and we will have a significant 

refrigerated warehouse. It will also be possi-

ble for it to have space for a pharmaceutical 

or background warehouse.

Looking back over the past year, we can 

conclude that the biggest challenge was the 

start-up serialization in February, even if it 

had been preceded by a months-long intro-

duction of an identification system.

We can record significant results: Hunga-

ry belongs to the top five best-performing 

countries of the Union. Moreover, knowing 

that counterfeiting of medicines is an exist-

ing and widespread phenomenon, the Hun-

garian system we have introduced acts a 

preventive measure to significantly reduce 

counterfeiting possibilities in the future.

From the first moment, Hungaropharma 

was able to meet the strict requirements of 

the EU regulation. In order to introduce the 

identification system, we carried out numer-

ous developments and reorganizations. In 

accordance with domestic regulations, phar-

maceutical wholesalers were even obliged 

to inspect and decommission vaccines. For 

Hungaropharma, all this meant many hun-

dreds of thousands of extra control and de-

commissioning tasks. I confess, as a member 

of the Board of Directors of HUMVO, I felt 

it was my personal responsibility to meet 

these expectations, together with our sub-

sidiaries, perfectly and on time. The fact that 

we were one of the few who succeeded very 

early on, considering the market as a whole, 

fills me with great pride.

Speaking of special results, Hungarop-

harma officially became a supplier of new 

therapies in 2019. We were the only domes-

tic pharmaceutical wholesaler that proved 

to be suitable in all respects for the import 

of the world’s most expensive drug requiring 

special delivery, Zolgensma. While we were 

getting the news about little Zente, who was 

born with SMA disease, and about 700 mil-

lion forints raised in six days, for our profes-

sionals working in the background it was a 

race against the clock. An effective team-

work of several areas of the company result-

ed in a new, innovative medicine appearing 

in the country.

2019
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„A BLK2 ÁTADÁSA NEMCSAK A 
SZEKTOR ÖSSZES SZEREPLŐJE, 

DE VALAMENNYI MAGYAR 
BETEG SZÁMÁRA EGY PÁRATLAN 

SZOLGÁLTATÁST NYÚJT: A 
MEGBÍZHATÓ GYÓGYSZERELLÁTÁS 

TÁMOGATÁSÁT.”

THE HANDOVER OF BLK2 PROVIDES 
NOT ONLY ALL ACTORS IN THE 

SECTOR, BUT ALSO ALL HUNGARIAN 
PATIENTS WITH SUPPORT FOR A 

RELIABLE DRUG SUPPLY.
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Here, however, it is important to men-

tion that this could only happen because 

our machinery had already started prepar-

ing months before the mother called. We 

had been negotiating with the manufactur-

er ever since we had learned of the drug’s 

existence, as Hungaropharma’s share of im-

ports of orphan drugs is 94 percent. Thus, it 

was a fortunate situation that the only thing 

we had to do was to speed up the contract 

process because of Zente, albeit with an un-

paralleled short deadline, and with the fact 

that the product did not yet have a Europe-

an pedigree.

We can also proudly report that we broke 

our own record last year, with a turnover of 

349 billion. Thus, our holding-like company 

structure has proved to provide a perfect 

basis for our development. Our diversified 

market presence allows us to live with the 

vibrations of the environment and to provide 

quick and efficient answers to challenges, 

which are also favorable for our partners.

At the end of the year, our group of 

companies was joined by another member. 

Through Infomix Kft., which has consider-

able traditions and develops and operates 

software for physicians working in primary 

and specialist care, and has a 50 percent 

market share in this market, we want to ex-

ploit the potential for synergies between 

wholesale, pharmacy and medical systems. 

Together with our IT companies, we will be 

able to provide new and complex services 

for the entire market. 

Unfortunately, increasingly often the pa-

tient is unable to get their prescription filled, 

or there is no product in the pharmacy that 

can replace it. If the doctor knew which 

product was currently in short supply, we 

could save a lot of unnecessary rounds and 

annoyance for everyone. This is the task we 

are now working on with our IT companies.

It cannot be emphasized enough: there is 

a huge need for helping to communicate, for 

the flow of information and for professional 

forums in this fragmented world. The fourth 

grandEXPO met even our boldest expecta-

tions. It has grown into a really serious event, 

supported by all market actors. On the one 

hand it creates an opportunity for dialogue 

to support everyday problems, and on the 

other hand provides an opportunity to dis-

cuss issues unable to be discussed else-

where and at other times.

This event was outstanding in terms of 

the number of participants and choice of 

theme, and, of course, it also provided an 

opportunity to celebrate the last 70 years 

with pharmacists and manufacturers to-

gether. These moments were especially 

uplifting for me, as was the Vitafeszt, a 

festival where we spent a wonderful day 

with our colleagues and their families and 

greeted the future ahead, as we have been 

through twenty of these 70 years together. 

Last year saw, namely, the 20th anniversa-

ry of me becoming an employee of Hunga-

ropharma.

Dr. Antal Feller

csak azért történhetett meg, mert a gépeze-

tünk már hónapokkal az édesanya felhívása 

előtt elkezdte a felkészülést. Azóta tárgyaltunk 

a gyártóval, miután értesültünk a gyógyszer 

létezéséről – mivel a Hungaropharma részese-

dése a ritka betegségeket kezelő gyógyszerek 

behozatalában 94 százalék. Így az a szeren-

csés helyzet állt elő, hogy Zente miatt csak fel 

kellett gyorsítanunk a szerződés folyamatát, 

igaz, páratlanul rövid határidővel, illetve úgy, 

hogy a készítménynek még nem volt európai 

törzskönyve.  

Büszkén jelenthetjük azt is, hogy tavaly 

megdöntöttük önmagunk rekordját, 349 mil-

liárdos volt a forgalmunk. Bebizonyosodott 

tehát, hogy holdingszerű cégstruktúránk tö-

kéletes alapot nyújt a fejlődésünkhöz. Szerte-

ágazó piaci jelenlétünk lehetővé teszi, hogy 

együtt éljünk a környezet rezdüléseivel, s a 

kihívásokra gyors, hatékony, partnereink szá-

mára is kedvező válaszokat adjunk. 

Az esztendő végén újabb taggal bővült a 

vállalatcsoportunk. A nagy hagyományokkal 

rendelkező Infomix Kft. révén, mely az alapel-

látásban és szakellátásban dolgozó orvosok 

részére fejleszt és működtet szoftvereket, s 

ezen a piacon 50 százalékos piaci részese-

déssel bír, szeretnénk kiaknázni a nagykeres-

kedelmi, a gyógyszertári és orvosi rendszerek 

közötti szinergia lehetőségét. Együttesen, az 

informatikai vállalatainkkal közösen képesek 

leszünk az egész piac számára új, komplex 

szolgáltatásokat nyújtani. Sajnos egyre több-

ször fordul elő, hogy a beteg nem tudja kivál-

tani a számára felírt receptet, sőt, a gyógy-

szertárban nincs is olyan termék, amellyel azt 

helyettesíteni lehetne. Abban az esetben, ha 

az orvos tudná, hogy aktuálisan mely készít-

mény lépett elő hiánycikké, sok felesleges 

kört és bosszúságot megspórolhatnánk min-

denki számára. Ez az a probléma, amelynek 

kiküszöbölésén most együtt dolgozunk az 

informatikai vállalatainkkal.

Nem győzzük eleget hangsúlyozni: a 

kommunikáció segítésére, az információ 

áramlására, a szakmai fórumokra ebben a 

szétszakított világunkban hatalmas szükség 

van. A negyedik grandEXPO pedig a legme-

részebb várakozásainkat is teljesítette. Egy 

igazán komoly, valamennyi szereplő által 

támogatott rendezvénnyé nőtte ki magát, 

amely egyrészt megteremti a párbeszéd le-

hetőségét, a mindennapi problémákat tá-

mogatandón, másrészt lehetőséget biztosít 

olyan felvetett kérdések megvitatására, ame-

lyekre egyébként nem látunk máskor, más-

hol lehetőséget. A résztvevők számából, a 

témaválasztás szempontjából kiemelkedő 

volt ez az esemény, amely természetesen 

lehetőséget adott arra is, hogy közösen, a 

gyógyszerészekkel és a gyártókkal együtt is 

megünnepeljük az elmúlt 70 évet. Számomra 

különösen felemelőek voltak ezek a pillana-

tok, ahogyan a Vitafeszt is, amikor kollégá-

inkkal és azok családtagjaival töltöttünk el 

egy csodálatos napot, és köszöntöttük az 

előttünk álló jövőt – hiszen ebből a 70 esz-

tendőből húszat már együtt éltünk át. Tavaly 

volt ugyanis két évtizede annak, hogy a Hun-

garopharma munkatársa lettem.

Dr. Feller Antal

„SZERTEÁGAZÓ PIACI JELENLÉTÜNK 
LEHETŐVÉ TESZI, HOGY 

EGYÜTT ÉLJÜNK A KÖRNYEZET 
REZDÜLÉSEIVEL, S A KIHÍVÁSOKRA 
GYORS, HATÉKONY, PARTNEREINK 

SZÁMÁRA IS KEDVEZŐ VÁLASZOKAT 
ADJUNK.”

OUR DIVERSIFIED MARKET 
PRESENCE ALLOWS US TO LIVE 
WITH THE VIBRATIONS OF THE 

ENVIRONMENT AND TO PROVIDE 
QUICK AND EFFICIENT  ANSWERS 

TO CHALLENGES, WHICH ARE ALSO 
FAVORABLE FOR OUR PARTNERS.
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The domestic pharmaceutical wholesale 

market has changed dramatically in recent 

years. The competition may seem to have 

diminished, as the field has been reduced to 

two big players. However, this is only seem-

ingly so. Hungaropharma expects an in-

crease in responsibility as a result of the du-

opoly market. As a large Hungarian-owned 

company, we must work for the security and 

high professional standard of the domestic 

market. The results for 2019 also show that 

our strategic objectives are right.

International trends show an increase 

towards pharmacies that focus on profes-

sionalism, but at the same time provide real 

customer experience, with a successful and 

at the same time sustainable business mod-

el. The ALMA Franchise and the Gyöngy 

Prémium Program have both proven that 

we have managed to break the ground with 

their novelties. Their number already ex-

ceeds four hundred, and nearly fifteen per-

cent of them have also joined the reference 

pharmacy program in 2019. The open-shelf, 

open-shopping ALMA and Gyöngy Prémium 

pharmacies, in line with the requirements 

of the 21st century, are not only expecting 

consumers who want to recover from an 

illness, but also health-conscious and pre-

vention-minded consumers.

Reference pharmacy transformations are 

executed while ensuring that the pharma-

cies stay open as usual and keep deadlines. 

It generates a different monthly increase for 

each pharmacy, but this increase returns 

the cost of the investment in a short peri-

od of time. To sum it up, a business model 

based on pharmacy marketing cooperation 

was developed and completed in two years, 

which enables us to achieve a market-lead-

ing position in the retail sector through the 

ALMA Referencia Patika Program and the 

Gyöngy Prémium Program.

Last year was also outstanding in terms 

of digital services. Our partners welcomed 

our revamped, easy-to-use, transparent 

CRM interfaces.

Through the HPH Development Pro-

gram, we have launched a new innovation 

partnership that will provide significant as-

sistance, i.e. future business advantage, to 

pharmacies committed to HPH and want to 

provide the best and most to their patients. 

Among other things, the program provides 

financial and professional support for the 

development of IT equipment. We ensure all 

this through Hungaropharma’s fully-owned 

subsidiaries, QB-Pharma Kft. and Patika 

Platform Kft. Hungaropharma offers a full 

guarantee for the sustainability and quality 

of their work.

Last year we introduced a number of in-

novative and popular commercial solutions 

in the pharmaceutical market. The success 

of our complex trade promotions, such as 

the grandEXPO or KedvezménygyÁR (Dis-

count Factory), also contributed to the 

further growth of our market share. Hun-

garopharma’s creativity, its professional 

relationships and the power of „big data” 

ensure that these commercially supported 

activities also function as marketing tools 

suitable for optimization, experience and 

convenience services.

It cannot be stressed enough: the “golden 

standard”, i.e. the best possible partner man-

agement, the highest possible level of service 

is evident at our company. However, it is only 

possible to tailor it completely and to take full 

advantage of it if there is a strong bond be-

tween Hungaropharma and the given phar-

macy. It is a matter of choice who uses what 

from our extremely wide portfolio.

We also have to mention Hungarophar-

ma’s hospital business, which in 2019 helped 

patient care in many ways. Within the frame-

work of our contracts with the National Insti-

tute of Health Insurance Fund Management, 

NEAK, we supplied several oncology fields 

by the delivery of our products. We were 

present in haemophilic patient care and in 

the treatment of rare diseases. Our company 

also delivers mandatory vaccinations to all 

vaccination centers in the country. In addi-

tion to their daily orders, we provide signifi-

cant therapeutic care to hospitals within the 

framework of the tenders of the State Health 

Care Center. In 2020, our goals remain sta-

bility, reliability, and sustainability. We are 

committed to further strengthen our market 

presence in the sales channel of both outpa-

tient and inpatient care. 

 Judit Füzesi

Az elmúlt években alaposan megváltozott 

a hazai gyógyszer-nagykereskedelmi piac. 

Úgy tűnhet, csökkent a verseny, hisz kvázi 

két nagy szereplőre redukálódott a mezőny. 

Ez azonban csak a látszat, a Hungaropharma 

sokkal inkább a duopol piaccal járó felelős-

ség növekedésével számol. Magyar tulajdonú 

nagyvállalatként a hazai piac biztonságáért, 

méltó szakmai színvonaláért kell dolgoznunk. 

A 2019-es eredmények is azt mutatják, stra-

tégiai törekvéseink helyesek.

A nemzetközi trendek iránya a szakma-

iságot fókuszban tartó, ugyanakkor valódi 

vásárlói élményt nyújtó, sikeres, és egyben 

fenntartható üzleti modellel működő gyógy-

szertárak felé mutat. Az ALMA Franchise és 

a Gyöngy Prémium Program is bizonyította, 

újdonságaikkal sikerült utat törnünk: számuk 

már meghaladja a négyszázat, és közel tizen-

öt százalékuk 2019-ben csatlakozott a refe-

renciapatika-programhoz is. A szabadpolcos, 

nyílt vásárlóterű ALMA és Gyöngy Prémium 

patikák, a 21. század követelményeivel össz-

hangban várják nemcsak a gyógyulni vágyó, 

hanem a tudatos és prevenciót szem előtt 

tartó fogyasztókat is.

A refenciapatikai átalakításokat teljes körű-

en, a határidőket tartva és a folyamatos nyit-

vatartást biztosítva kivitelezzük. Patikánként 

eltérő, de olyan mértékű havi növekményt ge-

nerál, amely a befektetés költségét rövid időn 

belül visszahozza. Összefoglalva: két év alatt 

kialakult és kiteljesedett egy olyan patikamar-

keting-együttműködésen ala puló üzleti modell, 

mely az ALMA Referencia Patika Program és 

Gyöngy Prémium Program párosán keresztül a 

retail szektorban is piacvezető pozíció elérését 

teszi lehetővé.

A tavalyi év a digitális szolgáltatások te-

kintetében is kiemelkedő volt. Partnereink 

örömmel fogadták a megújult, egyszerűen 

kezelhető, transzparens CRM-felületeinket.

A HPH Fejlesztési Program által pedig elin-

dítottunk egy új innovációs együttműködést, 

amely azoknak a HPH irányában elköteleződő 

patikáknak biztosít jelentős mértékű segítsé-

get – tulajdonképpen jövőbeli üzleti előnyt –, 

amelyek a legjobbat és legtöbbet szeretné-

nek a betegeiknek nyújtani. A program töb-

bek között az informatikai eszközpark fejlesz-

téséhez nyújt anyagi és szakmai támogatást. 

Mindezt a Hungaropharma 100%-os tulajdo-

nában lévő, gazdálkodásában önálló, szakmai 

elköteleződésében viszont szorosan együtt-

működő leányvállalatain, a QB-Pharma Kft.-n 

és a Patika Platform Kft.-n keresztül biztosít-

juk – munkájuk fenntarthatóságáért, minősé-

géért a Hungaropharma teljes körű garanciát 

vállal. 

A tavalyi esztendőben több innovatív és 

népszerű kereskedelmi megoldással is je-

lentkeztünk a gyógyszerpiacon. Komplex 

kereskedelmi akcióink, a grandEXPO vagy a 

KezdveménygyÁR sikeressége is hozzájárult 

piaci részesedésünk további növekedéséhez. 

A Hungaropharma kreativitása, szakmai kap-

csolatrendszere, valamint a „big data” ereje 

biztosítja, hogy ezek a kereskedelmi szem-

pontból is professzionálisan támogatott ak-

tivitások optimalizálásra, élmény és kényelmi 

szolgáltatásnyújtásra alkalmas marketingesz-

közökként is funkcionáljanak. 

Nem lehet eleget hangsúlyozni: a „golden 

sztenderd”, azaz a lehető legjobb minőségű 

partnerkezelés, a lehető legmagasabb szín-

vonalú szolgáltatási szint nálunk evidens. 

Azonban teljesen egyénre szabni, minden 

előnyét igénybe venni csak akkor lehet, ha 

erős szálakkal kötődik egymáshoz a Hun-

garopharma és a gyógyszertár. Választás 

kérdése, hogy ki mit vesz igénybe a rendkívül 

széles portfóliónkból.

Nem mehetünk el szó nélkül a Hungaro-

pharma Kórházi üzletága mellett sem, mely 

2019-ben is számos csatornán segítette a 

betegellátást. A Nemzeti Egészségbiztosí-

tási Alapkezelővel kötött szerződéseink ke-

retében több onkológiai területet láttunk el 

termékeink kiszállításával. Jelen voltunk a 

hemofíliás betegellátásban és a ritka bete-

gek kezelésében. Cégünk szállítja ki az or-

szág valamennyi oltóközpontjába a kötele-

ző védőoltásokat. Kórházak részére a napi 

rendeléseiken túl jelentős terápiás ellátást az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ tenderei 

keretében biztosítunk. 2020-ban továbbra is 

célunk a stabilitás és a megbízhatóság mel-

lett a fenntarthatóság. Feltett szándékunk, 

hogy nemcsak a járóbeteg-, hanem a fek-

vőbeteg-ellátás értékesítési csatornájában is 

tovább erősítsük piaci jelenlétünket, megke-

rülhetetlen szerepvállalásunkat.

Füzesi Judit
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Összességében elmondható, hogy a 

gyógyszer-nagykereskedők piacán 2019-

ben nem voltak nagyobb mérvű változások. 

Attól ugyanis, hogy jelen van az infláció, 

hogy új és drága gyógyszerek jelennek meg, 

hogy a partnereink inkább egyszerre kevés 

terméket rendelnek, de azt sűrűbben, még 

nem lesz nagyobb a piac. A legfőbb kihívást 

tehát az jelenti számunkra, hogy a meglévő 

terepen új lehetőségeket találjunk.

Jó úton járunk, hiszen rendkívüli pénzügyi 

eredménnyel zártuk az elmúlt évet. Nemcsak 

hogy teljesítettük a terveinket, de jócskán 

túl is szárnyaltuk azt, minden idők legmaga-

sabb forgalmát értük el – 349 milliárd forintot. 

Partnereink száma is gyarapodott, már 2521 

gyógyszertárral, 104 kórházzal és 381 beszál-

lítóval dolgozunk együtt. A 17 660 termékes 

kínálatunkból a tavalyi esztendőben összesen 

150 657 092 dobozt értékesítettünk.

Igen, joggal lehetünk elégedettek. Vi-

szont azt is tudjuk, hogy ez az elégedettség 

nem jelentheti azt, hogy hátradőlve élvez-

zük az eredményeket. Hiszen attól, hogy visz 

minket magával a folyó, a következő kanyar-

ban még várhat ránk egy vízesés. Az üzleti 

élet amennyire kiszámítható, pont annyira 

kiszámíthatatlan is.

Ebből következően, miután tulajdonosa-

inknak kifizettük a forgalmunk után járó ki-

magasló osztalékot, a megmaradt, jelentős 

forrásainkat a fejlesztéseinkre fordítjuk. Cé-

lunk, hogy 2022-re az alaptevékenységünk-

nek számító nagykereskedelem mellé az 

egyéb, más jellegű szolgáltatásaink minősé-

gét is felzárkóztassuk.

Egy ekkora országban, mint a miénk, 

a teljes lefedettség rentábilisan csak egy 

erős központi telephellyel építhető ki, ezért 

döntöttünk úgy, hogy a meglévő fővárosi 

kapacitást bővítjük. A beruházás 4,5 mil-

liárd forintnyi befektetéssel járt, és büsz-

kék vagyunk rá, hogy tavaly októberben 

nemcsak határidőre, de költségkereten 

belül készült el a beruházás. A BLK2 ha-

zánk egyik legnagyobb és legmodernebb 

logisztikai központja lett, több mint 6000 

négyzetméteren. Általa új szintre emeltük 

a szolgáltatásainkat. 

Az új épület a Bellis számára 1500 rak-

lapnyi teret biztosít, partnereink számára 

viszont további jelentős kapacitások állnak 

rendelkezésre. A feltételeink flexibilisek, egy 

olyan új ajánlati konstrukciót dolgoztunk ki, 

melynek fókuszába a testre szabhatóságot 

állítottuk. Partnereink teljesen egyedi ajánla-

tokat kérhetnek és kapnak. Sőt, lehetőséget 

biztosítunk az ár részletes bontására, vagy 

akár forgalomarányos díj igénylésére is.

Ahogyan a feltételeinket, úgy a belső 

folyamatainkat is átalakítjuk, ha úgy lát-

juk, szükség van rá. Erre jó példa, hogy a 

Hungaropharma 2019 márciusában felállí-

tott egy munkacsoportot, mely biztonsági 

hálóként működik a magyar gyógyszerellá-

tásban. Ennek is köszönhető, hogy a folya-

matosan romló hiánycikkhelyzet ez idáig 

nem okozott irreverzibilis károkat a hazai 

egészségügyben. A gyógyszerész szakem-

ber vezetésével működő csapat egyetlen 

feladata a hiánycikkek számának csök-

kentése, illetve a hiány állapotok kezelése, 

melynek érdekében a cég minden részle-

gével együttműködik: az ügyfélszolgálat, 

a minőségbiztosítás, a raktári dolgozók 

és a kiszállítók is összefognak egy-egy sú-

lyosabb eset lehető leggyorsabb kezelése 

érdekében.

Sokat teszünk a partnereinkkel való 

együttműködéseink fejlesztéséért is. A Hun-

garopharma, ha a kooperációban gondolko-

dik, sohasem éri be az állandósággal. Mindig 

is azon voltunk, hogy ezek a kapcsolatok fo-

lyamatosan erősödjenek, illetve élő vissza-

jelzéseken alapuljanak. Ennek szellemében, 

2019-től két díjat is létrehoztunk. Hiszünk 

benne, hogy általuk még magasabb szintre 

lépnek üzleti kapcsolataink.

Az egyik új elismerésünk a Szinergia Díj, 

melynek révén a beszállítóinkat értékeltük, 

átadására is az év végi beszállítói rendez-

vényen került sor. Annak alapján ítéltük oda, 

hogy a magyar lakosság gyógyszerellátásá-

nak hatékonyabbá tétele érdekében milyen 

volt a Hungaropharma és az adott partner 

közti együttműködés.

Sz. Kis László

Overall, it can be stated that there were 

no major changes in the pharmaceutical 

wholesalers’ market in 2019. The presence of 

inflation, the appearance of new and expen-

sive drugs, the fact that our partners tend 

to order few products at a time, but more 

frequently, do not make the market bigger. 

So the main challenge for us is to find new 

opportunities in the existing field.

We are on the right track as we closed last 

year with extraordinary financial results. Not 

only did we fulfill our plans, we also surpassed 

it well, achieving the highest turnover ever, 

that is, HUF 349 billion. The number of our 

partners has also increased, we already work 

with 2521 pharmacies, 104 hospitals and 381 

suppliers. Of our 17,660 product supply, we 

sold a total of 150,657,092 boxes last year.

Yes, we have a reason to be proud. How-

ever, we also know that this pride should not 

mean leaning back and enjoying the results. 

The flow takes us, but we could meet a wa-

terfall in the next bend. As much as business 

is predictable, it is just as unpredictable.

Consequently, once we have paid our 

owners the outstanding dividend from our 

turnover, we will devote the remaining, sig-

nificant resources to our developments. Our 

goal by 2022 is to close the gap in quality 

between our services of other kinds and 

wholesale, which is our core business.

In a country as large as ours, full cover-

age can only be built cost-effectively with a 

strong central establishment, so we decided 

to improve our existing capital capacity. The 

investment was HUF 4.5 billion, and we are 

proud that last October it was completed 

not only on time, but within budget. BLK2 

has become one of the largest and most 

modern logistics centers in Hungary, cover-

ing more than 6,000 square meters. It has 

taken our services to a new level.

The new building will provide Bellis with 

1,500 pallets of space, while additional sig-

nificant capacity will be available for our 

partners. Our conditions are flexible with 

a new offer package developed by us, the 

focus of which is on customizability. Our 

partners can request and receive complete-

ly unique offers. Moreover, we provide an 

opportunity to break down the price in de-

tail, or even to request a fee proportional to 

turnover.

If there is need, we transform our con-

ditions as well as our internal processes. 

A  good example of this is Hungarophar-

ma’s working group set up in March 2019, 

which acts as a safety net in the Hungari-

an pharmaceutical supply. It is due to this, 

partly, that the continuously deteriorating 

deficit situation has so far not caused irre-

versible damage to domestic health care. 

The only task of the team led by a pharma-

cist is to reduce the number of shortages 

and to deal with them, for which he works 

with all departments of the company: cus-

tomer service, quality assurance, ware-

house workers and suppliers work togeth-

er to deal with serious cases as quickly as 

possible.

We also do a lot to improve our collab-

orations with our partners. If it is about co-

operation, Hungaropharma never aims for 

permanence. We have always been commit-

ted to strengthening these relationships and 

that they should be based on live feedback. 

Thus we created two awards in 2019. We 

believe that they will take our business rela-

tionships to an even higher level.

One of our new recognitions is the Szi-
nergia Díj (Synergy Award), through which 

we evaluated our suppliers; it was present-

ed at the year-end supplier event. It was 

awarded based on the cooperation between 

Hungaropharma and the given partner with 

focus on their efficiency of the supply of 

medicines to the Hungarian population.

László Sz. Kis
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
KOLLÉGÁINK NAP MINT NAP TUDÁSUK ÉS SZORGALMUK LEGJAVÁT NYÚJTVA BIZTOSÍTJÁK MAGYARORSZÁG 

GYÓGYSZERELLÁTÁSÁT. MILLIÓNYI BETEG GYÓGYULÁSÁHOZ JÁRULUNK HOZZÁ – TAVALY PÉLDÁUL KÖZTÜK VOLT AZ A 

KÉT KISGYERMEK IS, AKIK SZÁMÁRA A VILÁG LEGDRÁGÁBB GYÓGYSZERÉT KELLETT ALIG PÁR HÉT ALATT BESZEREZNÜNK 

ÉS BIZTONSÁGOSAN HAZASZÁLLÍTANUNK. MEGTETTÜK, MERT PIACVEZETŐHÖZ MÉLTÓAN MAXIMÁLIS KAPACITÁSSAL, 

FELELŐSSÉGTELJESEN TESSZÜK A DOLGUNKAT, HISZEN JÓL TUDJUK: MI VALÓJÁBAN NEM DOBOZOKAT SZÁLLÍTUNK, HANEM 

SEGÍTSÉGET, GYÓGYULÁST.  

32  ÉRTÉKEINK OUR VALUES  33

RESPONSIBILITY
EVERY DAY, OUR COLLEAGUES PROVIDE THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND DILIGENCE TO ENSURE THE SUPPLY 

OF MEDICINES TO HUNGARY. WE ARE CONTRIBUTING TO THE RECOVERY OF MILLIONS OF PATIENTS. LAST YEAR, 

FOR EXAMPLE, WE PURCHASED THE MOST EXPENSIVE MEDICINE IN THE WORLD FOR TWO CHILDREN IN JUST A 

FEW WEEKS AND TRANSPORTED IT SAFELY TO HUNGARY. WE DID IT BECAUSE, IN ACCORDANCE WITH OUR ROLE 

AS A MARKET LEADER, WE DO OUR JOB RESPONSIBLY WITH MAXIMUM CAPACITY. WE KNOW WELL THAT WE DON’T 

ACTUALLY DELIVER BOXES, BUT HELP AND RECOVERY.
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Méltó emléket állítani a múltnak, illetve hasznos információval szol-

gálni a jelen és a jövő nemzedékének – ez a két fontos cél vezérelt 

minket, amikor végiggondoltuk, hogyan is szeretnénk megünnepelni 

a Hungaropharma megalapításának 70. évfordulóját. A „HPH 70 éve 

úton” című kiadványunk erre a különleges alkalomra jelent meg.

A több mint kétszáz esztendős múltunkat, a gyökereinket bemu-

tató historikus képesalbumból mindenki megismerheti a mára válla-

latcsoporttá növekedett Hungaropharma útját. Történetünk egészen 

a 19. század elejére, 1810-re nyúlik vissza, amikor is Gömöry Károly 

megvásárolta azt a telket, amelyen a mai, Király utcai székhelyünk 

is áll. Az ide épített, Pollack Mihály tervei alapján készült Szentlélek 

Patika akkoriban Pest legforgalmasabb gyógyszertára volt, ahol a 

korszak legnevesebb emberei, köztük Kossuth Lajos és Petőfi Sán-

dor is megfordultak. Utódja, Török József a hazai gyógyszerészet 

meghatározó alakja lett. Külföldi kapcsolatai révén olyan, itthon még 

nem alkalmazott gyógyszereket, készítményeket sikerült behozatnia, 

melynek révén a 19. század második felében kezdetét vette a hazai 

gyógyszer-nagykereskedelem. 

A Hungaropharma születése azért tehető 1949-re, mert a Gaz-

dasági Főtanács egy kormányhatározat alapján akkor kedvezmé-

nyezte a Gyógyáruértékesítő Nemzeti Vállalat (GYÓGYÉRT) létre-

hozását.  A HPH jogelődjének története három magántulajdonban 

levő vállalat – köztük a Török Labor Gyógyszer-nagykereskedelmi 

és Vegyészeti Gyár – megalakulásától datálódik. A rendszerváltás 

az egész gyógyszerágazat számára gyökeres változásokat hozott. 

Az elosztó vállalat elvesztette monopolhelyzetét, hogy aztán im-

már Hungaropharma néven piacvezető gyógyszer-nagykereskedő-

ként működjön tovább. Elsőségét több mint harminc éve őrzi.  

Már az is meseszerű, honnan ismertük meg a teljes történetet: Fü-

zesi Judit kereskedelmi és marketing vezérigazgató-helyettes szobá-

jában volt egy doboz, már maga sem emlékszik, honnan mentette ki. 

A benne lévő dokumentumok számtalan értékes információt őriztek. 

Hosszú kutatómunka eredménye a „HPH 70 éve úton” című emlék-

könyv, amely azért páratlan, mert nemcsak az eredményeket, de a 

To commemorate the past and provide useful information to the 

present and future generations, these two important goals were set 

when we thought about how we would like to celebrate the 70th an-

niversary of the founding of Hungaropharma. Our publication ”HPH 

Leading the Way for 70 Years” was published for this special occasion.

By looking at a set of historical photographs representing the 

more than two hundred years of history of ours, anyone can learn 

about the path of Hungaropharma, a firm that has now grown into 

a group of companies. Our history dates back to the beginning of 

the 19th century, to 1810, when Károly Gömöry bought the plot on 

which our current headquarters on Király utca stand. The Szentlé-

lek Pharmacy, built here according to the plans of Mihály Pollack, 

was the busiest pharmacy in Pest at that time, one that the most 

famous people of the period, including Lajos Kossuth and Sándor 

Petőfi, frequented. His successor, József Török, became a dominant 

figure in Hungarian pharmaceutical field. Through his international 

contacts, he managed to import medicines and preparations not yet 

used in Hungary at the time. This is how the domestic wholesale of 

medicines began in the second half of the 19th century.

The birth of Hungaropharma can be traced back to 1949 when 

the General Council of the Economy, a governmental decision ma-

king body, created the National Company for the Sale of Medicinal 

Products (GYÓGYÉRT). The history of HPH’s legal predecessor da-

tes back to the establishment of three publicly owned companies, 

including the Török Laboratory of Pharmaceutical Wholesale and 

Chemicals. Since then the transition to democracy has brought radi-

cal changes to the entire pharmaceutical industry. The distribution 

company lost its monopolic position and continued to operate as 

a market-leading pharmaceutical wholesaler under the name Hun-

garopharma. It has retained its primacy for more than thirty years.

It’s is not without the elements of a fairy tale how we got to know 

the entire story: Judit Füzesi, Deputy General Manager of Sales 

and Marketing, had a box in her room which she had saved from 

somewhere she didn’t remember. The documents in it preserved 

a wealth of valuable information. The long research resulted in a 

commemorative book titled ”HPH Leading the Way for 70 Years”, 

which is unparalleled because it not only shows the results but the 

human achievements behind them. It contains timeless documents, 

portraits and personal recollections. With the interviews, our aim 

was to show how diverse the pharmaceutical community really is, 

so we included a politician, a university professor and an inventor. It 

is a great honour for us to have interviewed Monika Derecque-Pois, 

Director General of the European Association of Pharmaceutical 

Wholesalers who told us about the great international reputation of 

Hungaropharma. 

A HUNGAROPHARMA HETVENÉVES LETT HUNGAROPHARMA TURNED SEVENTY

mögöttük álló emberi teljesítményeket is megmutatja. Korhű doku-

mentumokat, portrékat és személyes visszaemlékezéseket tartalmaz. 

Az interjúalanyok felkérésekor az volt a célunk, hogy megmutassuk, 

valójában mennyire sokszínű a gyógyszerész-társadalom: szakpoliti-

kus éppúgy található köztük, mint egyetemi tanár vagy feltaláló. Nagy 

megtiszteltetés, hogy Monika Derecque-Pois, az Európai Gyógy-

szer-nagykereskedők Szövetségének főigazgatója is interjút adott 

nekünk, illetve mesélt arról, hogy nemzetközi szinten is mekkora tisz-

telet övezi a Hungaropharmát. 

Az utolsó fejezet elkészülte után azt éreztük: óriási érték birtokában 

vagyunk, amit még tovább lehetne, sőt kellene is gazdagítani. A teljes 

gyógyszeripar volt és jelenlegi munkatársainál számos élmény – fotó, 

film, videó, történet, portré, dokumentum – lapulhat, amely mindannyi-

unk számára segíthetne értelmezni a múltat és utat mutatni a jövőbe. 

Emiatt hoztuk létre a gyógyszerészet első digitális kiállítását, a Pharma-

tárlatot, amely mindenki számára lehetőséget ad, hogy közkinccsé te-

gye az elfeledett emlékeket. A www.pharmatarlat.hu a Hungaro pharma 

tisztelgése a magyar gyógyszerágazat összes szereplője előtt, az olda-

lon a „HPH 70 éve úton” kiadványban szereplő korhű dokumentumok, 

archív felvételek, személyes visszaemlékezések is megtalálhatóak. 

A kerek évfordulónk jó alkalmat adott arra, hogy az egész iparágat 

is megünnepeljük. A grandEXPO keretében, a Hungaropharma 70. 

Születésnapi Fesztiválján adtuk át először a tavaly alapított Felelős 

Vállalkozás Díjat, melyre magánszemélyek, gyógyszertárak, intézeti 

gyógyszertárak és (gyógyszereket, étrend-kiegészítőket, gyógyásza-

ti segédeszközöket gyártó) kis- és nagyvállalatok pályázhattak. Hét 

kategóriában kilenc győztest hirdettünk. Szintén szakmai elismerés-

re került sor az év végi beszállítói rendezvényünkön, ahol közöttük a 

legkiválóbbakat Szinergia Díjjal tüntettük ki. Ezt annak alapján ítéltük 

oda, hogy a magyar lakosság gyógyszerellátásának hatékonyabbá 

tétele érdekében milyen volt a Hungaropharma és az adott partner 

közti együttműködés. Bízunk benne, hogy ezek az elismerések se-

gítenek még hatékonyabbá tenni a szakmai kommunikációt, illetve a 

gyógyszerpiac szereplőinek követendő példát mutatnak.

After the last chapter was completed, we felt we were in possessi-

on of tremendous value that could be further enriched. Many people 

in the entire pharmaceutical industry might have personal memori-

es, i.e. photos, films, videos, stories, portraits and documents that 

could help all of us interpret the past and design the future. That’s 

why we created the first digital exhibition of the pharmaceutical in-

dustry, the Pharmatárlat (Pharmacy Exhibition) giving everyone the 

opportunity to make forgotten memories public. Www.pharmatar-

lat.hu is a tribute to Hungaropharma and all the participants in the 

Hungarian pharmaceutical sector. The site also contains period do-

cuments, archival recordings and personal recollections included in 

the publication ”HPH Leading the Way for 70 Years”.

Our special anniversary provided a good opportunity to celeb-

rate the entire industry as well. In the framework of grandEXPO, at 

the 70th Birthday Festival of Hungaropharma, we presented the 

Felelős Vállalkozás Díj (Responsible Business Award), founded last 

year, for which individuals, pharmacies, institutional pharmacies and 

small and large companies (manufacturers of medicines, food supp-

lements, medical aids) could apply. We announced nine winners in 

seven categories. There was another professional recognition at our 

year-end supplier event, where we awarded the best supplier with 

the Szinergia Díj (Synergy Award). We awarded this on the basis of 

the effectiveness of cooperation concerning the supply of medici-

nes to the Hungarian population between Hungaropharma and the 

given partner. We hope that these recognitions will help make pro-

fessional communication even more effective and set an example for 

pharmaceutical market players to follow.1949 2019
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 HUNGAROPHARMA VÁLLALATCSOPORT
HUNGAROPHARMA ZRT.
Magyarország vezető gyógyszer-nagykereskedelmi cége a Hungaropharma Zrt. Ám az, hogy miénk a legjelentősebb piaci 

részesedés, ránk csak ösztönzőleg hat. Követve a hagyományainkat, dacolva az egyre és egyre nagyobb méretünkkel, folya-

matos mozgásban vagyunk – rengeteget teszünk azért, hogy esztendőről esztendőre megújulhassunk! Tudatosságunknak, 

bátorságunknak és dinamizmusunknak köszönhetjük az önállóságunkat, illetve a lehetőséget, hogy követendő példát nyújha-

tunk a piac többi szereplője számára. 

BELLIS EGÉSZSÉGTÁR KFT.    100%
A Hungaropharma célja, hogy az ország legnagyobb fito-

téka/egyéb termék kereskedőjévé fejlessze, ezért folyama-

tosan bővíti a termékkörét, hogy a gyógyszertárak minden 

esetben olyan minőségi termékpalettát tudjanak felmutatni, 

amely a drogériák és egyéb fitotékaüzletek kínálatánál szé-

lesebb. A vállalat fontosnak tartja, hogy a gyógyszerek teljes 

körűen, a gyógyászati segédeszközök, tápszerek és pelenkák 

pedig minél nagyobb arányban visszakerüljenek a patikákba.

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

szakellátásban dolgozó orvosok részére biztosít saját fej-

lesztésű szoftvereket. Kiemelkedő, közel 50 százalékos piaci 

részesedéssel bír a háziorvosi programok piacán. Az orszá-

gos lefedettséget biztosító Infomix célja felhasználói orvo s - 

szakmai döntéseinek támogatása, adminisztratív terheinek 

minimálisra csökkentése a betegek magas szintű ellátása 

érdekében. 2019 novemberétől a Hungaropharma Vállalat-

csoport tagja.

MAGILAB KFT.     100%
A Hungaropharma gyógyszeralapanyag-üzletága, amelynek 

fő tevékenysége a magisztrális készítményekhez szüksé-

ges alap- és csomagolóanyag biztosítása a patikák számá-

ra, a kórház piacra kiszerelt gyógyszer és csomagolóanyag 

előállítása, a galenusi gyógyszergyártók alapanyag-ellátása, 

valamint a saját márkás készítmények előállítása. Célja, hogy 

5 éven belül közel 30 százalékos piaci részesedést érjen el.

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

vagyis a bérraktározás és a konszignációs raktárak működ-

tetése. Állatgyógyászati termékek, szemészeti készítmények 

forgalmazóival működik együtt, a NEAK által meghirdetett 

tendereken indul.

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

A vállalat által tulajdonolt gyógyszertárak értékesítését kö-

vetően a  cég neve megváltozott, tevékenysége pedig az 

átvett ingatlanok hasznosítására, értékesítésére, valamint 

számviteli szolgáltatások biztosítására korlátozódott.

PATIKA MANAGEMENT KFT. 100%

          

A kft. egyik fontos feladata a saját tulajdonú gyógyszertárak 

működtetése volt. 2015 végén az anyavállalat döntése értel-

mében – elfogadva a törvényi változásokat s a kormányzati 

szándékot megértve – megkezdte a gyógyszertárak érté-

kesítését. A törvényi előírásoknak minden tekintetben meg-

felelő, korrekt, transzparens folyamat 2016 végén sikeresen 

lezárult. Az értékesített gyógyszertárak immáron tulajdoni 

szempontból független tagokként vesznek részt – szinte 

maradéktalanul – az ALMA franchise- együttműködésben. 

A  vállalat egyre hangsúlyosabb feladata az ALMA és a 

Gyöngy program működtetése lesz.

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 szoftver tökéletesen megfelel a mai 

kor igényeinek és a legmagasabb elvárásoknak. Segítségével 

megszűnik az a kiszolgáltatott – a versenyt teljes mértékben 

nélkülöző – helyzet, amely ma a gyógyszertári szoftverpiacot 

jellemzi.

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

szertárakat kiszolgáló informatikai piacon. Tevékenységének 

legfontosabb része a gyógyszertárakat támogató szoftver-

fejlesztés és számítógépes hardverkörnyezetük zavartalan 

működtetése. A  szoftver moduljai biztosítják felhasználói 

számára a legkülönbözőbb funkciókat, elektronikus kapcso-

latokat – szinte minden patikával kapcsolatban álló fontos 

partner felé –, amelyek a gyógyszerészi munkát teszik ponto-

sabbá és egyszerűbbé. A rendszer elsőként a hasonló szoft-

verek között képes felhőmegoldásként is működni.

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

trader of herbal drugs and other products, therefore it is 

continuously expanding its product range, so that pharma-

cies can have a broader selection of products than herbal 

drug stores and other stores specializing in herbal products. 

The company believes that medicines should be exclusively 

found in pharmacies, while therapeutic equipment, nutri-

tional supplements and diapers should be partially reintro-

duced into pharmacies.

INFOMIX KFT.    100%
Founded in 1990, Infomix Ltd. provides their own software 

to doctors 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 na-

tionwide coverage, is to support the users’ medical profes-

sional 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 November 

2019.

MAGILAB KFT.     100%
Hungaropharma’s raw material business, whose main activ-

ities are the provision of raw material and packing materi-

als for the magistral preparations for the pharmacies, the 

production of pharmaceuticals and packaging materials for 

the hospital market, the supply of galenic pharmaceuticals 

raw materials and the production of own branded products. 

Its goal is to reach nearly 30% market share within 5 years.

MEDIMPEX ZRT.   100%
Its focus is on pre-wholesaling, i.e. warehousing and con-

signment warehousing. The company collaborates with dis-

tributors of veterinary products and ophthalmic products, 

and participates in OEP (NEAK since 2017) tenders.

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

After the sale of the pharmacies owned by the company, 

the name of the company was changed and its activities 

were limited to the utilization, sale and provision of ac-

counting services of the acquired properties.

PATIKA MANAGEMENT KFT. 100%
   

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

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

according to the decision of the parent company, it began 

to sell those pharmacies by adopting statutory changes 

and understanding government intentions. By the end of 

2016, a fair, transparent sales process was completed suc-

cessfully, complying fully with the legal requirements. The 

pharmacies marketed are almost entirely part of the ALMA 

franchise cooperation, now as independent members as 

far as ownership is concerned. An increasingly important 

task of the company in the future will be the operation of 

the ALMA and Gyöngy programs.

PATIKA PLATFORM KFT.  100%
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Its main product is daxa software. The proprietary soft-

ware for pharmacy and pharmacy management is being 

introduced in the first half of 2017. It is perfectly suited to 

today’s requirements and meets the highest expectations. 

It will help eliminate the vulnerable situation that char-

acterizes the pharmacy software market these days – a 

situation that is completely devoid of competition.

QB-PHARMA KFT.    100%
QB-Pharma has been present in the IT market specialized 

at serving public pharmacies, for 28 years. The most impor-

tant part of its activity is the smooth running of pharmacy 

software development and computer hardware environ-

ments. The software modules provide users with a wide 

range of features, electronic linkage to almost every im-

portant partner connected with pharmacies, and make the 

work of pharmacists more precise and simpler. It is the first 

software among many similar ones to have a cloud solution.

HUNGAROPHARMA GROUP OF COMPANIES
HUNGAROPHARMA ZRT.
Hungary’s leading pharmaceutical wholesale company is Hungaropharma Zrt, and the fact that we have the biggest market share 

does nothing but encourage us. Following our traditions, and in defiance of our ever-increasing size, we are in constant motion 

and do a lot to renew from year to year. We owe our awareness, courage and dynamism to our independence and the opportunity 

to set an example for other market players to follow.



HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS A PONTOS INFORMÁCIÓ EREJÉBEN. A PARTNEREINKKEL VALÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK ÉPP EZÉRT MELLŐZI A STATIKUSSÁGOT. MIND A GYÓGYSZERTÁRAK, MIND AZ ÁLTALUNK 

KISZOLGÁLT KÓRHÁZAK, MIND PEDIG A GYÓGYSZERGYÁRTÓK IRÁNYÁBAN SOKAT TESZÜNK AZÉRT, HOGY 

A KAPCSOLATUNK FOLYAMATOSAN ERŐSÖDJÖN. ÍGY MÁR NEMCSAK AZ ÜGYFELEKET, A PARTNEREKET ÉS A 

VEVŐKET ÉRTÉKELJÜK, DE A GYÁRTÓK SZÁMÁRA IS KONKRÉT VISSZAJELZÉSEKET ADUNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, 

HOGY A KOOPERÁCIÓNK MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGGAL MŰKÖDHESSEN. 
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COOPERATION
WE BELIEVE IN THE POWER OF MUTUAL TRUST AND ACCURATE INFORMATION. THIS IS WHY 

OUR COOPERATION WITH OUR PARTNERS IS ALWAYS DYNAMIC. WE DO A LOT TOWARDS 

PHARMACIES, THE HOSPITALS WE SERVE, AND PHARMACEUTICAL COMPANIES TO KEEP OUR 

PARTNERSHIP GOING. THIS WAY, WE NOT ONLY VALUE CUSTOMERS, PARTNERS AND DISTRIBU-

TORS, BUT ALSO PROVIDE SPECIFIC FEEDBACK TO MANUFACTURERS TO MAKE OUR COLLAB-

ORATION WORK AT MAXIMUM EFFICIENCY. 
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KOLLÉGÁINK

Innováció- és sikerközpontú gondolkodás – ez az a 

két alappillér, amely biztosítja a Hungaropharma pro-

duktív és egyben nívós működését. Az előrehaladá-

sunk, a fejlődésünk azonban kivitelezhetetlen lenne a 

jó csapatmunka nélkül. Kollégáink bevonására, illetve 

megfelelő motiválására éppen ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

ADATOK 2019-BEN

A foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma

668 fő

NEMEK MEGOSZLÁSA

Nő 339 fő

Férfi 329 fő

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE

Fizikai munkatárs 351 fő

Szellemi munkatárs 317 fő

FOGLALKOZTATÁS MUNKAIDŐ SZERINT

Teljes munkaidőben  
foglalkoztatottak

585 fő

Részmunkaidőben  
foglalkoztatottak

83 fő

Vállalatunk a hazai piacon kivételes értékeket kép-

visel, munkavállalóink számára kínált javadalmazási 

rendszerünk komplex: 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. A cégünk 

iránti hűséget, illetve megbízhatóságot a Karácsonyi 

Partijainkon pluszban is elismerjük, központi és helyi 

szinten egyaránt átadjuk a lojalitásért járó díjainkat.  

A munkáltatói márkaépítésen és a minőségi mun-

kaerő-felvételen folyamatos a fókusz. A digitális világ 

előretörésével a modern, szegmensspecifikus HR-hir-

detéseinket már a közösségimédia-felületeken is köz-

zétesszük. Az új munkatársak beilleszkedését egy úgy-

nevezett betanulási programmal segítjük, az előrelépés 

lehetőségét pedig biztosítjuk. Egyedi oktatásokat, il-

letve motivációs kongresszusokat szervezünk. Azokat 

a kulcsembereket, akikről feletteseik úgy tartják, hogy 

olyan tudás, illetve képesség birtokában vannak, ame-

lyek a mai munkaerőpiacon ritkaságnak számítanak, 

képzésekkel, programokkal fejlesztjük tovább. A  telje-

sítménymenedzsment fontos részét képezi a minden-

napjainknak: a feladatok kivitelezésének minőségét 

rendszeresen értékeljük, ami nemcsak a sikeres munka-

végzés egyik kulcsa, de nagyban elősegíti a vezető és 

a beosztott között kommunikáció eredményességét is.

A vállalat belső kommunikációját szintén folyama-

tosan fejlesztjük: hírfolyamban értesítjük kollégáinkat a 

cég történéseiről, akiket pedig e-mail révén nem érünk 

el, a bérlap mellé kapott minihírek segítségével tájé-

koztatjuk. A közösségépítő programokra 2019-ben is 

nagy hangsúlyt helyeztünk, az alaptevékenységünkhöz 

illően sokszor pont az egészségmegőrzés témaköré-

ben. Szerveztünk például tematikus gyümölcsnapot, 

de sportoltunk közösen is: jótékony céllal, a súlyos be-

teg gyerekek élménytáboroztatásával foglalkozó Bá-

tor Tábor Alapítvány futócsapatának tagjaként álltunk 

rajthoz 2019. április 14-én, a 34. Telekom Vivicitta Vá-

rosvédő Futáson.

Az egészséges életmód jegyében álmodtuk meg 

szeptember 7-ei születésnapi rendezvényünket, a 

Hungaropharma Vitafesztet is: a BME Sporttelepen 

ügyességi versenyeket rendeztünk, szűrővizsgálatokra 

adtunk lehetőséget. Az eseményen nemcsak munka-

társainkat, de azok családtagjait, barátait is szeretet-

tel láttuk. Igazi fesztiválhangulattal készültünk, hiszen 

minden korosztály számára szerveztünk programokat 

– volt arcfestés, ugrálóvár, mászófal, egészségügyi szű-

rés, receptgyűjtés, tombolahúzás, koncert, sőt élmény-

beszámoló is: Rakonczay Gábor többszörös világrekor-

der, óceánátszelő evezős osztotta meg velünk páratlan 

élményeit. Tehát méltó módon, együtt is megünnepel-

tük az elmúlt hetven évet, illetve köszöntöttük az előt-

tünk álló jövőt.

OUR COLLEAGUES

Innovation and success-oriented thinking, these are 

the two basic pillars that ensure the productive and 

high-quality operation of Hungaropharma. However, 

our progress and development would be unfeasible 

without good teamwork. That is why we place great 

emphasis on involving and properly motivating our col-

leagues.

FACTS AND FIGURES IN 2019

Average number  
of permanent staff

668 people

GENDER DISTRIBUTION

Women 339 people

Men 329 people

PROFESSIONAL STATUS

Physical workers 351 people

Intellectual workers 317 people

EMPLOYMENT BY WORKING TIME

Full-time employees 585 people

Part-time employees 83 people

Our company represents exceptional values   in the 

domestic market, and the remuneration system of-

fered to our employees is complex: in addition to a 

fixed base salary, it also includes a variable, perfor-

mance-related part. In addition, all of our colleagues 

can receive year-end bonus if the financial results of 

the year allow it. We also recognize loyalty and trust-

worthiness to our company at our Christmas Parties, 

and we present our loyalty awards at both central 

and local levels.

The focus is on employer branding and quality re-

cruitment. With the advancement of the digital world, 

we are already publishing our modern, segment-spe-

cific HR ads on social media platforms. We help the 

integration of new employees through a so-called 

‘learning’ program and provide them with opportuni-

ties for progress. We organize individual trainings and 

motivational congresses. Key people who are consid-

ered by their superiors to have rare knowledge or skills 

in today’s job market are further developed through 

trainings and programs. Performance management is 

an important part of our daily lives: we regularly eval-

uate the quality of task execution, which is not only a 

key to successful work, but also helps facilitate the ef-

fectiveness of communication between managers and 

their subordinates.

We are also constantly improving the company’s in-

ternal communication: we inform our colleagues about 

the company’s events in a news stream, and the ones 

who we can’t reach by e-mail, we inform with the help of 

the mini-news received with their salary sheet. We con-

tinued to place great emphasis on community-building 

programs in 2019, often in line with our core business in 

the field of health preservation. For example, we organ-

ized a themed fruit day, and we also did sports togeth-

er when we were part of the running team of the Bátor 

Tábor Foundation on April 14, 2019, at the 34th Telekom 

Vivicitta City Protection Run. This foundation organizes 

experience camps for seriously ill children.

We also envisaged our 7th of September birthday 

event, the Hungaropharma Vitafest in the spirit of a 

healthy lifestyle. We organized skill competitions at the 

BME Sports Complex, and we created an opportunity 

for screening tests. At the event we welcomed our em-

ployees, their family members and friends. We created 

a real festival atmosphere, and we organized programs 

for all ages. There were face painting, bouncy castle, 

climbing wall, health screening, prescription collec-

tion, raffle, concert, and even a travelogue with Gábor 

Rakonczay multiple world record holder, ocean-cross-

ing rower sharing his unique experiences. All in all, we 

celebrated the last seventy years together and greeted 

the future ahead in a remarkable way.
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AZ INFORMATIKAI BEÁGYAZOTTSÁG MÉRTÉKE ÉVRŐL ÉVRE ERŐSEBB, MI PEDIG MINDENT MEGTE-

SZÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY VÁLASZOLNI TUDJUNK A MODERN KOR KIHÍVÁSAIRA. FOLYAMA-

TOSAN KUTATJUK AZ ÚJ IGÉNYEKET, ILLETVE AZOK MEGOLDÁSÁT, MAJD EZEK ALAPJÁN FEJLESZTJÜK 

TOVÁBB SZOLGÁLTATÁSAINKAT. PROFI, KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS EGYBEN INFORMÁCIÓGAZDAG 

RENDSZEREKET HOZTUNK LÉTRE, AMELYEKKEL EGYRÉSZT VERSENYELŐNYRE TETTÜNK SZERT, MÁS-

RÉSZT PEDIG ÁLTALA MEGTEREMTHETTÜK A DIGITÁLIS MUNKAKULTÚRA ALAPJAIT.  
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PROGRESS
WITH IT PENETRATION INCREASING YEAR-BY-YEAR, WE ARE DOING EVERYTHING WE CAN TO 

MEET THE CHALLENGES OF OUR MODERN AGE. WE ARE CONSTANTLY SEARCHING FOR NEW 

CHALLENGES AND SOLUTIONS, AND THEN WE DEVELOP OUR SERVICES BASED ON THEM. WE 

HAVE CREATED PROFESSIONAL, EASY-TO-USE AND AT THE SAME TIME INFORMATION-RICH SYS-

TEMS, WITH WHICH WE HAVE GAINED A COMPETITIVE ADVANTAGE ON THE ONE HAND, AND 

ON THE OTHER HAND WE HAVE CREATED THE FOUNDATIONS OF A DIGITAL WORK CULTURE. 
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FEJLESZTÉSEINK

A Hungaropharmánál talán még sosem éltünk meg 

annyi jövőbe mutató történést, mint 2019-ben: több, 

éveken át tartó projekt fejeződött be, hozta meg egy-

szerre a gyümölcsét. Folyamatos fejlesztéseink kettős 

célt szolgálnak: egyrészt javítják működésünk haté-

konyságát, másrészt pedig bővítik szolgáltató profilunk 

palettáját.

Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon elsőként 

vezettük be az SAP vállalatirányítási szoftver EWM rak-

tárvezetési modulját, ami nemcsak magasabb biztonsá-

gi szintet eredményez, de lehetővé teszi, hogy a későb-

biekben is maradéktalanul teljesítsük az Európai Unió 

aktuális irányelveit, illetve az azokban megfogalmazott, 

egyre szigorodóbb minőségbiztosítási feltételeket. 

Az informatikai fejlesztés folyamata három évig tartott. 

Három vidéki logisztikai központunk, a miskolci, a deb-

receni és a veszprémi bázis után, 2018-ban került sor a 

legnagyobb feladatra, a budapesti átállásra. 2019-ben 

tettük fel az i-re a pontot, amikor a helyi adottságok mi-

att eltérő logisztikai modellt használó Kaposvári Logisz-

tikai Központunk, majd a Tündérfürt utcai központunk 

rendszere is EWM-vezérelt lett. Tavaly így befejeződött 

a rendszer finomhangolása. Összességében az utóbbi 

évek legnagyobb mértékű informatikai átalakításáról 

volt szó, hiszen – az anyagmozgatási és -tárolási egy-

ségünk változtatásával – módosítottuk a raktározási lo-

gikánkat. Tavaly, a rendszer teljes körű bevezetése után 

a kereskedelem, a beszerzés és a logisztika már egy új, 

integrált rendszerben dolgozott. Az eredmények ma-

gukért beszélnek, hiszen az információcsere jelentősen 

felgyorsult a három kulcsfontosságú területünk között. 

A gyakorlati tapasztalatokat ráadásul hasznosítani tud-

tuk a BLK2 rendszerének felállításakor is, hiszen az új lo-

gisztikai központunkban, a Hungaropharma eddigi leg-

nagyobb, saját erőforrásból finanszírozott projektjénél 

is az EWM-modult alkalmazzuk. Ennek köszönhetően 

teljes körű, aktuális információval tudunk majd szolgálni 

a nálunk elhelyezett áruról, annak állapotát automatiku-

san partnereink is követhetik. 

2019-ben nagyot léptünk előre a kereskedelmi fej-

lesztések területén is. Egyik innovatív megoldásunk ré-

vén – a HPH Fejlesztési Program első elemeként – az 

informatikai eszközparkjuk fejlesztésére nyújtunk visz-

sza nem térítendő támogatást azon gyógyszertárak 

számára, amelyek komolyabban is elköteleződnének 

a Hungaropharma irányába. Új kereskedelmi akciónk, 

a KedvezménygyÁR pedig évente három-négy alka-

lommal kerül meghirdetésre. Kínálata összeállításakor 

innovatív megoldások használatával a legnagyobb 

gyártók nagy fogyású szezonális és kurrens termékeire 

helyezzük a hangsúlyt.

Az informatikai beágyazottságunk is tovább nőtt: 

hamarosan, 2020-ban a jelenleg piacon levő gyógy-

szer-nagykereskedők közül elsőként vezetjük be az 

elektronikus számlázás, illetve az elektronikus áru-

átvétel lehetőségét. A nagykereskedelmi interfészen 

eddig is küldtünk számlaadatokat, de ez nem volt 

egyenértékű a jogszabályok szerint szabványos és hi-

teles számlával. A továbblépéskor azt tűztük ki célként, 

hogy az e-számla minden olyan feltételnek eleget te-

gyen, mint a hagyományos. Ennek az informatikai elő-

készületei 2019-ben kezdődtek.

A számladokumentumot minősített elektronikus 

bélyegzővel látjuk majd el, és elérhetővé tesszük a pa-

tikai szoftverek számára is, valamint letölthető lesz a 

weblapunkról is. A könyvelőirodák pedig a tömeges 

számlaletöltést is igénybe vehetik. Az e-számla beve-

zetésével tovább optimalizáljuk majd a kiszállítás folya-

matát, hiszen hamarabb indulhatnak a járatok, nem kell 

a számlára várniuk.

A fejlesztés következő fázisa az elektromos áruátvé-

tel lesz – ennek az előkészítő munkálatai szintén tavaly 

kezdődtek el. Ez a lehetőség azon partnereink szá-

mára lesz elérhető, akik az e-számlázást választották. 

Az elektronikus könyvelésre való átálláshoz minden se-

gítséget meg fogunk adni.

OUR DEVELOPMENTS

We may have never experienced so many for-

ward-looking events at Hungaropharma as in 2019. 

Several projects that lasted for years have been com-

pleted, bearing fruit at the same time. Our continuous 

developments serve a dual purpose, for on the one 

hand, they improve the efficiency of our operations, 

and on the other hand, we expand the range of our 

service profile.

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

duce the EWM warehouse management module of 

SAP enterprise management software, which results 

in a higher level of security, and also allows us to fully 

comply with current European Union directives and 

the increasingly stringent quality assurance require-

ments. The IT development process took three years. 

After our three rural logistics centers, the bases in 

Miskolc, Debrecen and Veszprém, the biggest task 

was completed in 2018, when the changeover in Bu-

dapest was finalised. We completed the migration to 

the new system in 2019, when our Kaposvár Logistics 

Center, which uses a different logistics model due to 

local specifics, and later the system of our Tündérfürt 

Street Center also became EWM controlled. This is 

how the fine-tuning of the system was completed last 

year. Overall, this has been the largest IT transforma-

tion in recent years, as our warehousing logic was 

needed to be changed after the changes in our mate-

rial handling and storage units. Last year, after the full 

implementation of the system, trade, procurement 

and logistics could already operate in a new, integrat-

ed system. The exchange of information between our 

three key areas has accelerated significantly, and the 

results say it all. In addition, we were able to utilize 

the experience when setting up the BLK2 (Budapest 

Logistics Center 2) system, as we also use the EWM 

module in our new logistics center for Hungarophar-

ma’s largest project financed from its own resources. 

Thanks to this, we will be able to provide complete, 

up-to-date information about the goods in stock, and 

their status can be automatically monitored by our 

partners.

In 2019, we also made great strides in the area 

of commercial developments. By means of one of 

our innovative solutions, which is also the first ele-

ment of the HPH Development Program, we provide 

non-refundable support to the development of the 

IT equipment of pharmacies seeking a more serious 

commitment to Hungaropharma. Our new trade pro-

motion, the ‘KedvezménygyÁR’ (‘Discount Factory’), 

is announced three or four times a year. When putting 

together its offerings, we focus on high-consumption 

seasonal and current products from the largest man-

ufacturers, using innovative solutions. 

Our IT embeddedness has also continued to grow: 

soon, in 2020, we will be the first pharmaceutical 

wholesaler currently on the market to introduce the 

option of electronic invoicing and electronic receipt 

of goods. We have already introduced invoice data 

through the wholesale interface, but this is not equiv-

alent to a legally standard and authentic invoice. Go-

ing forward, we set the goal that the e-invoice should 

meet all the same conditions as the traditional one. IT 

preparations for this began in 2019.

Invoice documents will be stamped electronically, 

made available to pharmacy software and download-

able from our website. Accounting firms can also use 

bulk account downloads. With the introduction of the 

e-invoice, we will further optimize the delivery pro-

cess, because deliveries can leave earlier, as they do 

not have to wait for the invoice.

The next phase of development will be the elec-

tronic receipt of goods. Preparatory work for this 

project also commenced last year. This option will be 

available to partners who have opted for e-invoicing. 

We will give every assistance to the changeover to 

electronic accounting.
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TRADICIONÁLIS VÁLLALATKÉNT BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY TUDÁSUNK ÉS ISMERETEINK MÉR-

TÉKE MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN. MÉGIS, FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEINK RÉVÉN A HUNGAROPHARMA 

A FIATALOSSÁG ÉS A DINAMIZMUS JELKÉPÉVÉ VÁLT. SZÁMOS OLYAN NEM MEGSZOKOTT, NEM KONVEN-

CIONÁLIS SZOLGÁLTATÁST KÍNÁLUNK UGYANIS, AMELY DINAMIZMUSUNKAT TÁMASZTJA ALÁ. ARRA PE-

DIG KÜLÖNÖSEN BÜSZKÉK VAGYUNK, HOGY EZ A LENDÜLET NEMCSAK AZ INNOVÁCIÓKBAN, HANEM 

A MUNKATÁRSAINK HOZZÁÁLLÁSÁBAN IS MEGNYILVÁNUL.
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AS A TRADITIONAL COMPANY, WE ARE PROUD THAT THE EXTENT OF OUR KNOWLEDGE AND 

EXPERTISE IS UNQUESTIONABLE. YET, THROUGH OUR CONTINUOUS DEVELOPMENT, HUN-

GAROPHARMA HAS BECOME A SYMBOL OF YOUTH AND DYNAMISM. WE OFFER A NUMBER 

OF UNUSUAL, UNCONVENTIONAL SERVICES THAT UNDERPIN OUR DYNAMISM. AND WE ARE 

ESPECIALLY PROUD THAT THIS MOMENTUM IS REFLECTED NOT ONLY IN INNOVATION, BUT 

ALSO IN THE ATTITUDE OF OUR EMPLOYEES.
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HUNGAROPHARMA-LOGISZTIKA

A Hungaropharma – a hazai piacon egyedüliként – 

a gyógyszer-kereskedelem valamennyi szereplőjét 

kiszolgálja. 2019-ben több mint 150 millió doboznyi 

gyógyszert értékesítettünk. Ehhez a kivételes ered-

ményhez hazánk legnagyobb és legkorszerűbb gyógy-

szer-nagykereskedelmi raktárbázisa adja a hátteret.

Alvállalkozóink 210 autóval látják el a logisztikai 

feladatokat. Naponta egyszer minden gyógyszertár-

ba szállítunk, de szerződéses feltételektől függően ez 

akár kétszer-háromszor is megtörténhet. A rendelés 

leadása, illetve a kiszállítás közötti átlagos időtartam 

– a logisztikai központtól való távolság függvényében 

is – 2-2,5 óra, de akár fél óra alatt is teljesülhet. Amire 

különösen büszkék vagyunk: a kiszedési pontosságunk 

meghaladja a 99,9 százalékot.

A Hungaropharma országos lefedettségét öt logisz-

tikai központ és hat úgynevezett átrakóhely biztosítja. 

Folyamatosan teszünk azért, hogy növeljük tárolási 

kapacitásunkat, ezért az elmúlt években komoly bő-

vítéseink voltak Budapesten, Debrecenben és Veszp-

rémben. Ezeket az épületbővítő beruházásokat a mai 

kornak megfelelő technológiával hajtottuk végre, ami 

már az új energetikai szabványban előírt értékeknek 

is maximálisan megfelel. A bővítések az ipari környe-

zetben jól bevált szendvicspanelek felhasználásával 

készültek, melyek a kiváló hőszigetelésük mellett a szi-

gorú tűzvédelmi előírásoknak is megfelelnek. 

Ezek a beruházások szolgáltak mintául a Budapes-

ti Logisztikai Központunk II. fázisának kivitelezéséhez. 

A projekt tervezése 2017 őszén, az építkezés 2018 

októberében kezdődött, a műszaki átadásra pedig a 

határidő napján, 2019. október 31-én került sor. A pró-

baüzem már befejeződött, a központ hamarosan meg-

kezdi napi működését.

A projektet precízen előkészítettük: húsz évre előre 

megterveztük a cég folyamatait, hogy aztán ezekre a 

feladatokra optimalizálhassuk a központ kialakítását, 

illetve működését. Számos jövőbemutató műszaki, 

HUNGAROPHARMA LOGISTICS

Hungaropharma is the only actor on the domestic 

market that serves all players in the pharmaceutical 

trade. In 2019, we sold more than 150 million boxes of 

drugs. The main reason of this exceptional result is the 

largest and most modern pharmaceutical wholesale 

warehouse in Hungary.

Our subcontractors use 210 vehicles to perform 

logistical operations. We deliver to every pharmacy 

once a day, but depending on the terms of the cont-

ract, this can happen up to two or three times per day. 

The average time between placing an order and de-

livery, depending on the distance from the logistics 

center, is 2-2.5 hours, minimum is 30 minutes. We are 

especially proud of our picking accuracy, as it is over 

99.9 percent.

Hungaropharma’s national coverage is provided 

by five logistics centers and six transshipment points. 

We are constantly working on increasing our stora-

ge capacity, which is why we have had significant ex-

pansions at the Budapest, Debrecen and Veszprém 

centers in recent years. These building expansion in-

vestments have been carried out with using state-of-

the-art technology, and they all meet the new energy 

standard to the maximum. We were using sandwich 

panels for the expansions as they are well proven in 

industrial environments; in addition to their excellent 

thermal insulation they also meet strict fire protection 

regulations.

These investments served as a model for the phase 

two expansion of our Budapest Logistics Center. Plan-

ning for the project began in the fall of 2017, construc-

tion began in October 2018, and the technical han-

dover took place on the deadline date, October 31st, 

2019. The trial run has already been completed and 

the center will soon enter operational phase.

We prepared the project carefully: we planned 

the company’s processes twenty years in advance, 

so that we could optimize the design and operation 
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 illetve technikai megoldás kapott benne helyet, ilyen 

például a komissiótér csaknem 24 méteres fesztávja. 

Az új épület leányvállalatunk, a Bellis működéséhez 

1500 raklapnyi teret biztosít, a partnerek számára vi-

szont további jelentős kapacitások állnak rendelkezés-

re: a szobahős tárolást közel 2000 raklapnyi tárhelyen 

biztosítjuk, és több mint 1000 raklapot lehet hűtött, 

azaz 2–8 Celsius-fokos környezetben elhelyezni. Az ed-

diginél sokkal nagyobb tárhely áll rendelkezésre regi-

onális igények kiszolgálására is, így partnereink a köz-

pontunkból akár az egész kelet-közép-európai régiót 

el tudják látni. Ehhez minden szükséges engedéllyel 

rendelkezünk, és bármilyen ország számára szüksé-

ges auditot tudunk biztosítani. Más logisztikai cégekkel 

szemben viszont mi a szakértelmünket, tapasztalatun-

kat is rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Hazánkban egyedülálló módon fedett áruátvételt 

biztosítunk, így a készítmények a lerakodástól a rak-

tárig egy pillanatot sem töltenek a szabad ég alatt, 

hőmérséklet-kontrollált körülmények között vannak. 

A gyors be- és kiszállítás mellett egyablakos ügyinté-

zést vezettünk be, amelynek keretében a hagyomá-

nyos raktározási megbízáson túl, kiegészítő szolgálta-

tásként, belföldi fuvarozási lehetőséget is biztosítunk. 

A BLK2 biztonsági rendszere a TAPA-A kategóriával 

egyenértékű, a tűzvédelemről többek között speciális 

tűzvédelmi ajtók gondoskodnak, amelyek a védett ré-

szeket teljesen elszeparálják a külvilágtól. Ezek mellett 

aspirációs technológiájú tűzjelző rendszer üzemel a lé-

tesítmény egész területén.

A Magyarországon eddig csak nálunk alkalmazott 

SAP EWM-modulnak köszönhetően teljes körű infor-

mációs hozzáférést biztosítunk a nálunk elhelyezett 

árukhoz, azok állapota automatikusan, valós időben 

követhető. A beérkező áruk professzionális kezelésétől 

a minőségbiztosításon át a raktár elhagyásáig minden 

szigorúan szabályozott.

Üzembe állásakor a BLK2 Magyarország legkorsze-

rűbb, legtöbb szolgáltatást kínáló gyógyszer-kereske-

delmi logisztikai központja lesz.

of the center for these tasks. It included a number of 

future-proof technical solutions, such as the almost 

24-meter span commission space.

The new building will provide 1,500 pallets of space 

for our subsidiary, Bellis, and there will also be signifi-

cant additional capacity for our partners. Room-tem-

perature storage is provided for nearly 2,000 pallets 

and more than 1,000 pallets can be stored in a refrige-

rated environment between 2 and 8 °C. There is also 

much more storage space available to serve regional 

needs, so our partners can supply the entire Central 

and Eastern European region from our headquarters. 

We have all the necessary permits to do this and can 

provide the necessary audits for any country. In cont-

rast to other logistics companies, we can also make 

our expertise and experience available, if needed.

In a unique way in Hungary, we provide a delivery 

area under cover, so from the unloading to getting to 

the warehouse, the products do not spend a moment 

in the open air but they are in temperature-controlled 

spaces all the time. In addition to fast reception and 

delivery, we have introduced a one-stop shop, in the 

framework of which we provide domestic transporta-

tion, as an additional service, beyond traditional ware-

housing orders.

The security system of BLK2 (Budapest Logistics 

Center 2) is equivalent to the TAPA-A category, and 

fire protection is provided, among other things, by 

special fire protection doors that completely separate 

the protected spaces from the outside world. In addi-

tion to this, a fire alarm system with aspiration sensing 

technology operates throughout the facility.

Thanks to the SAP EWM module used only by us 

in Hungary, we provide full information access about 

stocking information of the goods we store. Their sta-

tus can be tracked automatically in real time. From 

the professional handling of incoming goods, through 

quality assurance, to goods leaving the warehouse, 

everything is strictly regulated.

When put into operation, BLK2 will be the most 

modern pharmaceutical services logistics center in 

Hungary, offering the most services.
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HISSZÜK, HOGY EGYÜTT EGY SZEBB ÉS JOBB VILÁGOT TEREMTHETÜNK. KIEMELT FONTOSSÁG-

GAL TEKINTÜNK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSÉRE, ILLETVE ÁTFOGÓ PROGRAMJA-

INK, SZEREPVÁLLALÁSAINK RÉVÉN SOKAT DOLGOZUNK A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDAT NÖ-

VELÉSÉÉRT. UTÓBBI AZONBAN MIT SEM ÉRNE, HA VÁLLALATUNK A SAJÁT MŰKÖDÉSÉVEL NEM 

MUTATNA PÉLDÁT. MINDENNAPI MUNKÁNK SORÁN IS TESZÜNK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT, DE 

SIKEREINKNEK KÖSZÖNHETŐEN SEGÍTÜNK AZ ARRA RÁSZORULÓKNAK IS. 

52  ÉRTÉKEINK

WE BELIEVE THAT TOGETHER WE CAN CREATE A MORE BEAUTIFUL AND BETTER WORLD. WE ATTACH 

GREAT IMPORTANCE TO THE DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY, AND WE WORK HARD TO INCREASE 

OUR SENSE OF SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH OUR COMPREHENSIVE PROGRAMS AND ROLES. 

HOWEVER, THE LATTER WOULD BE WORTH NOTHING IF OUR COMPANY DID NOT SET AN EXAMPLE 

WITH ITS OWN OPERATIONS. WE HELP THE CAUSE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION DAY-BY-DAY, 

AND THANKS TO OUR ACHIEVEMENTS WE ARE ALSO ABLE TO HELP PEOPLE IN NEED.
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A HUNGAROPHARMA 
TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSA
Hatékony logisztika, raktározás, beszerzés, megren-

delésteljesítés, minőségbiztosítás – gyógyszer-nagyke-

reskedőként ezek a legfontosabb feladataink. Ezen túl 

egyéb teendőket is magunkra vállalunk, hiszen küzdünk 

a gyógyszerhamisítás ellen, fejlesztjük a gyógyszer-

tármenedzsment szolgáltatásainkat és folyamatosan 

teszünk a gyógyszerészet fejlődéséért is – hogy csak 

a legfontosabb céljainkat említsük. Nem utolsósorban 

pedig – a szektorban páratlan, szerteágazó tevékenysé-

günk révén – utat mutatunk a vállalati, társadalmi fele-

lősségvállalásban.

Az, hogy Magyarországon a CSR élvonalához tarto-

zunk, jól bizonyítja, hogy 2019-ben a „Közös ügyek – Kö-

zös felelősségek” kategóriájában megkaptuk a Magyar 

Üzleti Felelősség, CSR Hungary Díjat. Az önkéntes, két-

éves védjegyhasználati programmal járó elismerésre a 

Hungaropharma a Mérföldkövek edukációs projekttel 

pályázott. Immáron díjnyertes programunkhoz olyan 

gyógyszertárak csatlakozhattak, amelyek szerettek vol-

na aktívan hozzájárulni a lakosság tájékoztatásához, így 

patikájukban elérhetővé tették az APA Füzeteket, vala-

mint a Kapaszkodók kiadványt. Előbbiek a „kispapákat” 

támogatják új szerepük megtalálásában, utóbbi pedig 

azoknak nyújt hasznos segítséget, akik demenciával élő 

betegről, családtagról gondoskodnak. A sorozat követ-

kező részében a Gyógyszereim 5xM betegedukációs 

tájékoztatót fókuszba helyező, komplex adherencia-

programot kínáltuk a szakmai konzultáció által nyitott 

gyógyszerészek számára. A projekt keretén belül or-

szágszerte szervezünk edukációs workshopokat is.

Azokról sem feledkeztünk meg, akiknek annyi min-

dent köszönhetünk. Hiszen felelősséggel tartozunk 

szüleink, nagyszüleink felé, legfőképp akkor, ha már az 

egészségi állapotuk sem az igazi. Hogy ezt az üzene-

tet még inkább tudatosítsuk, „Így figyelek rád” címmel 

rendhagyó kampányt indítottunk, mely nemcsak társa-

dalmi sikert, de egy neves szakmai díjat is hozott a Hun-

garopharma számára. A kampány céljainak megvalósu-

lásában a főszerepet a gyógyszerészek kapták, akik a 

tára mögött a legtöbb segítséggel, tanáccsal szolgálnak.

A 21 Nő az egészségügyért alapítványt is azért hoztuk 

létre, hogy segítsük a lakosság egészségtudatra nevelé-

sét. 2019-ben 21 olyan pedagógiai modellt mutattunk be, 

amely arra ösztönzi a gyerekeket, hogy minél jobb dön-

téseket hozzanak az egészségük érdekében. Az alapít-

vány gondozásában megjelenő könyv programjai a pe-

dagógusok helyismeretén, módszertani tapasztalatain 

alapulnak, megoldást kínálva azokra a gyerekek korosz-

tályát is érintő egészségügyi problémákra, amelyeknek 

a  hátterében a kevés alvás, a helytelen táplálkozás, a 

mozgásszegény életmód áll. Az alapítvány munkatár-

sai maguk is példát mutatnak – kezdeményezésükre az 

egészségügy szinte valamennyi területének képviselője 

futócipőt húzott. A „Fuss magadért, én érted is futok!” 

jótékonysági felhívásra szeptemberben és december-

ben is sokan jelentkeztek. 

A támogatás mint cél lebegett a szemünk előtt, ami-

kor a karácsonyi jótékonysági bálunkon adományozásra 

bátorítottuk partnereinket. A köztünk lévő bizalmi kap-

csolatra páratlan bizonyíték, hogy 15 millió forint gyűlt 

össze a hazánkban egyedülálló tevékenységet végző 

Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom céljainak 

megvalósulására. Az alapítvány munkája hihetetlenül 

összetett és szerteágazó, melyhez a Hungaropharma 

a Vándorbölcső program révén tudott csatlakozni: fa-

bölcsők adományozásával, illetve vándoroltatásával te-

szünk azért, hogy a kisbabát váró családokra nagyobb 

figyelem irányuljon. 

Társadalmi felelősségtudatunk része, hogy vállalatunk 

működésével követendő példát nyújtsunk. Kiemelt figyel-

met szentelünk a környezettudatosságnak – így tettünk 

például a BLK2 építésekor is. A telep területén, illetve a 

telekhatáron kívül is – jól megtervezett kertészeti munka 

eredményeként – közel 40 fát ültettünk. Az esővíz elveze-

téséről tározó kialakításával gondoskodtunk, a parkolók-

ban pedig elektromos autók töltésére alkalmas pontokat 

telepítettünk. Munkatársainkat bőséges mennyiségű ke-

rékpártároló kialakításával arra ösztnözzük, hogy tovább 

csökkentsük karbonlábnyomunkat. Mert együtt minden 

célt hatékonyabban érhetünk el!

HUNGAROPHARMA’S  
SOCIETAL 
ENGAGEMENT

The most important tasks for us as a pharmaceuti-

cal wholesaler include efficient logistics, warehousing, 

sourcing, order fulfillment and quality assurance. In addi-

tion, we are undertaking other tasks like the fight against 

drug counterfeiting, improving our pharmacy manage-

ment services and constantly working for the develop-

ment of pharmaceutics, just to mention our most im-

portant goals. Last but not least, through our unique, 

diversified activities in the sector, we are leading the way 

in corporate and social responsibility duties.

The fact that we are at the forefront of CSR in Hun-

gary was acknowledged by the Hungarian Business 

Responsibility, CSR Hungary Award in the category 

of ‘Common Affairs and Common Responsibilities’ in 

2019. Hungaropharma applied for the program that in-

cluded a voluntary, two-year use of the trademark with 

the ’Mérföldkövek’ (‘Milestones’) education project. 

Our award-winning program was now open to pharma-

cies who wanted to actively contribute to informing the 

public, making the APA Booklets and ‘Kapaszkodók’ 

(‘Handrails’) publications available in their pharmacies. 

The former support fresh fathers in finding their new 

role, and the latter provides useful help to those who 

care for a patient or family member with dementia. In 

the next part of the series, we offered a complex ad-

herence program for pharmacists open to profession-

al consultation, focusing on the ‘Gyógyszereim’ (‘My 

Medicines’) 5xM Patient Education Information. Within 

the framework of the project, we also organize educa-

tional workshops across the country.

We also remember those to whom we owe so much. 

After all, we take responsibility for our parents, our 

grandparents, especially when their health is in decline. 

To raise awareness of this message, we launched an un-

usual campaign called ‘Így figyelek rád’ (‘This is how I 

care about you’), which brought not only considerable 

public success but also a prestigious professional award 

to Hungaropharma. The main role in the realization of 

the goals of the campaign was given to the pharmacists, 

who provide the most help and advice in the frontline.

The ‘21 Nő az egészségügyért alapítvány’ (‘21 Wom-

en for Health Foundation’) has been set up to help ed-

ucate the population about health awareness. In 2019, 

we presented 21 pedagogical models that encourage 

children to make better decisions for their health. The 

recommendations of the book published by the founda-

tion are based on local knowledge and methodological 

experience of the teachers, offering a solution to the 

health problems affecting children, that are caused by 

poor sleeping patterns, poor nutrition and a sedentary 

lifestyle. The staff of the foundation are setting an exam-

ple themselves; on their initiative, representatives from 

almost all areas of healthcare wore running shoes. „Run 

for yourself, I’ll run for you too!” was the charity’s slogan 

in September and December.

Charity was our consideration as we encouraged 

our partners to donate at our Christmas charity ball. 

The fact that HUF 15 million was raised for the realiza-

tion of the goals of the unique Három Királyfi Három 

Királylány Mozgalom (‘Three Princes and Three Prin-

cesses Movement’), is the unparalleled proof of trust 

relationship between us. The work of the Foundation 

is incredibly complex and diverse, to which Hunga-

ropharma has been able to contribute through the 

‘Vádorbölcső program’ (‘Wandering Cradle Pro-

gram’). In this initiative, wooden cradles are donated 

and sent from one family to another in order to pay 

more attention to families expecting a baby.

It is part of our social responsibility to set an example 

in the daily operation of our company. We pay special 

attention to environmental awareness, and this is what 

we did when building BLK2, for example. As a result of 

well-planned horticultural work, we planted nearly 40 

trees on the site and outside the plot boundary. We 

took care of the drainage of rainwater by designing a 

reservoir, and installed electric car charging points in 

the parking lots. Employees are encouraged to further 

reduce their carbon footprint by designing ample bicy-

cle storage. Because together we can achieve all goals 

in a more effective way.
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG  
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2018 2019 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök   9 178 654 14 190 788 5 012 134 154,6%

Forgóeszközök 63 887 707 66 319 271 2 431 564 103,8%

Értékesítésre tartott eszközök  1 205 454 1 083 861 –121 593 89,9%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 74 271 815 81 593 920 7 322 105 109,9%

Saját tőke 24 694 704 26 038 125 1 343 421 105,4%

Kötelezettségek 49 577 111 55 555 795 5 978 684 112,1%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 74 271 815 81 593 920 7 322 105 109,9%

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS  
adatok: E  Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2018 2019 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 344 446 169 371 606 253 27 160 084 107,9%

Értékesítés önköltsége 330 828 333 356 790 726 25 962 393 107,8%

Bruttó fedezet 13 617 836 14 815 527 1 197 691 108,8%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 606 327 5 176 391 –429 936 92,3%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE

–7 498 –44 144 –36 646 588,7%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 598 917 5 132 299 –466 618 91,7%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 441 514 4 009 754 –431 760 90,3%

CONSOLIDATED ACCOUNTS   
figures in thousand HUF

TERM 2018 2019 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets   9,178,654 14,190,788 5,012,134 154.6%

Current assets 63,887,707 66,319,271 2,431,564 103.8%

Assets held for sale  1,205,454 1,083,861 –121,593 89.9%

TOTAL ASSETS 74,271,815 81,593,920 7,322,105 109.9%

Equity 24,694,704 26,038,125 1,343,421 105.4%

Liabilities 49,577,111 55,555,795 5,978,684 112.1%

TOTAL LIABILITIES 74,271,815 81,593,920 7,322,105 109.9%

CONSOLIDATED OUTTURN ACCOUNT  
figures in thousand HUF

TERM 2018 2019 DIFFERENCE INDEX

Net sales 344,446,169 371,606,253 27,160,084 107.9%

Cost of sales 330,828,333 356,790,726 25,962,393 107.8%

Gross margin 13,617,836 14,815,527 1,197,691 108.8%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

5,606,327 5,176,391 –429,936 92.3%

FINANCIAL OPERATIONS 
RESULTS

–7,498 –44,144 –36,646 588.7%

PROFIT BEFORE TAX 5,598,917 5,132,299 –466,618 91.7%

PROFIT AFTER TAX 4,441,514 4,009,754 –431,760 90.3%

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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2019
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 
2018. ÉV 2019. ÉV

Saját tőke aránya 34,99% 34,07%

Sajáttőke-növekedés aránya 420,67% 447,37%

Sajáttőke-arányos nyereség 17,94% 15,87%

Tőkefeszültség 185,81% 193,54%

Eszközarányos árbevétel 4,48 4,42

 

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

szerint az alábbiak:

MÉRLEG 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2018 2019 ELTÉRÉS INDEX

Befektetett eszközök 12 111 324 17 253 982 5 142 658 142,5%

Forgóeszközök 60 234 023 61 334 461 1 100 438 101,8%

Értékesítésre tartott eszközök 18 944 449 948 431 004 2375,1%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 72 364 291 79 038 391 6 674 100 109,2%

Saját tőke 25 319 333 26 926 096 1 606 763 106,3%

Kötelezettségek 47 044 958 52 112 295 5 067 337 110,8%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 72 364 291 79 038 391 6 674 100 109,2%

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2018 2019 ELTÉRÉS INDEX

Értékesítés nettó árbevétele 324 547 280 349 307 769 24 760 489 107,6%

Értékesítés önköltsége 314 689 023 338 944 769 24 255 746  107,7%

Bruttó fedezet 9 858 257 10 363 000 504 743  105,1%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

5 513 692 5 241 614 –272 078 95,1%

PÉNZÜGYI EREDMÉNY 51 275 49 666 –1 609 96,9%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 564 967 5 291 280 –273 687 95,1%

ADÓZOTT EREDMÉNY 4 542 170 4 273 096 –269 074 94,1%

ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS 
YEAR 2018 YEAR 2019

Equity ratio 34.99% 34.07%

Equity growth ratio 420.67% 447.37%

Return on equity 17.94% 15.87%

Debt to equity ratio 185.81% 193.54%

Turnover of assets 4,48 4,42

 

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 2018 2019 DIFFERENCE INDEX

Fixed assets 12,111,324 17,253,982 5,142,658 142.5%

Current assets  60,234,023 61,334,461 1,100,438 101.8%

Assets held for sale 18,944 449,948 431,004 2375.1%

TOTAL ASSETS 72,364,291 79,038,391 6,674,100 109.2%

Equity 25,319,333 26,926,096 1,606,763 106.3%

Liabilities 47,044,958 52,112,295 5,067,337 110.8%

TOTAL LIABILITIES 72,364,291 79,038,391 6,674,100 109.2%

OUTTURN ACCOUNT 
figures in thousand HUF

TERM 2018 2019 DIFFERENCE INDEX

Net sales 324,547,280 349,307,769 24,760,489 107.6%

Cost of sales 314,689,023 338,944,769 24,255,746  107.7%

Gross margin 9,858,257 10,363,000 504,743  105.1%

OPERATING (BUSINESS) 
RESULT

5,513,692 5,241,614 –272,078 95.1%

FINANCIAL  RESULTS 51,275 49,666 –1,609 96.9%

PROFIT BEFORE TAX 5,564,967 5,291,280 –273,687 95.1%

PROFIT AFTER TAX 4,542,170 4,273,096 –269,074 94.1%
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