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Ebben az évben május 10-
én a Magyarországi Gyógy-
szergyártók Országos Szövet-
sége a Sanofi gyógyszergyár-
ban tartotta tisztújító közgyűlé-
sét. Dr. Greskovits Dávid elnöki köszöntője után
levezető elnöknek a közgyűlés dr. Illés Zsuzsát a
MAGYOSZ igazgatóját
választotta meg. A köz-
gyűlés napirendjének,
tisztségviselőinek meg-
választása után az igazga-
tó számolt be az elmúlt év
legjelentősebb munkála-
tairól. Fontosnak tartotta
kiemelni a Portfolio.hu
közreműködésével második alkalommal megren-
dezett Gyógyszeripar 2018 konferenciát. Ezen az
őszinte, nyílt fórumon beszélgethettek az érintettek
a komoly hozzáadott értéket képviselő, több, mint
százéves hazai gyógyszeriparról, az előtte álló
kihívásokról, jövőjéről, a következő száz évben
betöltendő szerepének megalapozásáról. (A konfe-
renciáról lapunk beszámolt a 2018. évi októberi
312. lapszámban. Szerk.) A Magyarországi Gyógy-
szergyártók Országos Szövetsége második alka-
lommal publikálta a Nézőpont Intézet szerkeszté-
sében a hazai gyógyszeripar nemzetgazdasági
jelentőségét bemutató tanulmányát. A Tanulmány
egyik legfőbb megállapítása: „A különböző adatbá-
zisok elemzésével arra a következtetésre jutottunk,
hogy a magyar gyógyszergyártás rendkívüli poten-
ciállal rendelkezik. A világgazdasági válság ellené-
re a gyógyszergyártás teljesítménye nem romlott,
ugyanakkor a szabályozás és a különböző kor-
mányzati programok érzékenyen érintették. Össze-
foglalva úgy látjuk, hogy az ágazat tudatos fejlesz-
tése és támogatása jelentősen javítaná a magyar
gazdaság teljesítményét, pozitívan járulna hozzá a
magas végzettségű munkaerő itthon tartásához,
továbbá – pozitív külkereskedelmi mérlegével –
hozzájárulna Magyarország külgazdasági pozíció-
jának erősítéséhez is.” Az igazgató beszámolt arról,
hogy a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe
egy folyamatosan megújuló, az adott jogszabályi
és szakmai környezetnek megfelelően változni
képes Kódexként definiálódott 2012-ben. Szövege
azóta többször módosult, a jelenleg hatályos Etikai
Kódex 2017. július 1-től hatályos. A MAGYOSZ
által delegált KEB tagok 2018-ban: dr. Gulyás-
Perisic Helga, TEVA Zrt., Kassainé dr. Tánczos
Rózsa, Richter Nyrt., dr. Kónya Csaba, Béres

Gyógyszergyár Zrt., és dr.
Szuhaj György, EGIS Zrt. jó
munkát végeztek. A korábbi
években megkezdett munkát
folytatva a MAGYOSZ aktí-

van vett részt a HUMVO Nemzeti Gyógyszer-azo-
nosítási Nonprofit Zártkörűen működő Részvény-
társaság működésének beindításával összefüggő és
a nemzeti adattárház létrehozásával kapcsolatos
munkákban. 2019 februárjában a HUMVO a hazai
gyógyszerellátás végpontjait is bekapcsolta az
európai gyógyszer-azonosítási rendszerbe. 2019.
február 9-től a legtöbb gyógyszert úgynevezett
egyedi azonosító kóddal ellenőriznek a gyógyszer-
tárakban, kórházakban. Ennek köszönhetően
újabb, kiegészítő garanciális elem biztosítja a
magyar és valamennyi európai polgár számára a
biztonságos gyógyszerellátást. Az uniós polgárok
jogos érdeke, hogy biztonságos, jó minőségű és
hatékony gyógyszerekhez jussanak. Ellátásuk leg-
magasabb szintű védelmére 2013-ban megalkották
az irányelvet, amely felhatalmazta az Európai
Bizottságot arra, hogy intézkedéseket hozzon a
gyógyszerek eredetiségének ellenőrzésére és a
gyógyszerösszetevők minőségének javítására. Az
Európai Bizottság ennek megfelelően 2016-ban
felhatalmazáson alapuló rendeletet tett közzé az
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekről.
Az európai rendszer kiépítése példaértékű iparági
együttműködés eredményeképpen valósult meg.
Az EMVS 28 EGT országban működik, 2000
gyógyszergyártót, és forgalmazót, 6000 nagykeres-
kedőt, 140 000 gyógyszertárat, és 5000 kórházi
gyógyszertárat kapcsol össze. A Bizottság
2016/161 felhatalmazáson alapuló rendelete előír-
ta, hogy 2019. február 9-től kötelezően alkalma-
zandó a rendszer Magyarországon is. Ettől az idő-
ponttól minden végponti felhasználónak kötelező a
magyarországi gyógyszer-azonosítási rendszer
használata és a gyógyszerek eredetiségének ellen-
őrzése. A rendszer bevezetésének évében a
MAGYOSZ delegálta a HUMVO Igazgatóságának
elnökét. Ezt a posztot dr. Illés Zsuzsanna töltötte
be. A témában számos egyeztetést tartottak a jogal-
kotóval, és a hatósággal. A Társszövetségekkel tör-
tént közös fellépésnek köszönhetően az OGYÉI
kijelölt hatóságként vesz részt a munkafolyamat-
ban, amely a szervezettel közös munkacsoportot is
felállított. A munka jelentős leterhelés jelentett az
abban résztvevőknek. Szakember hiány kezelése
alapvető fontosságú a MAGYOSZ és tagvállalatai

Közgyűlést tartott a MAGYOSZ



PHARMORIENT  319 2 XXVIII. évfolyam, 2019. május

részére. A korábbi években megkezdett munkát a
beszámolási időszakban is folytatták és több egye-
temet is támogattak a szakember hiány kezelése
érdekében. Jelentős előrehaladás, hogy a BME-SE
közös szervezésében 2018 októberében elindult a
gyógyszergyártás és nagykereskedelem minőség-
biztosítása szakirányú továbbképzési szak („QP”
képzés). A szak indulása érdekében a MAGYOSZ
több kormányzati egyeztetésen is részt vett, hogy
elérje a szaktárca támogatását. A QP képzés első
féléve befejeződött. 33 fő vett részt a képzésen,
mindenki abszolválta a vizsgákat. Általánosságban
kb 80 százalékos az egyes órákon a részvétel. Az
első félévben összesen öt tárgyat oktattak 96 órá-
ban. Élettan, Gyógyszeripari minőségbiztosítás,
Gyógyszerellátási lánc, gyógyszerbiztonság, Far-
makológia, Számítástechnika és e-adatok kezelé-
se. A második félév február 8-án elkezdődött, és
május 11-vel zárult. A tematika szerint a követke-
zők tárgyak lesznek a következő szemeszterben:
Gyógyszer és műszeranalitika, Gyógyszerészi
kémia, Általános és alkalmazott biokémia, Gyógy-
szer technológia és a Mikrobiológia szerepe a
gyógyszeriparban. A hallgatói visszajelzések alap-
ján az előadások tartalmasak voltak, szakmailag
kimagaslóak. Mivel ezek a tantárgyak az egyetemi
oktatásban alapozó tárgyak, 3-4 félévesek, ezért a
QP képzés óraszámai nem teszik lehetővé
mélyebb tárgyi tudás megszerzését, inkább csak
áttekintést adnak, illetve a gyógyszerészi, gyógy-
szeripari szemlélet kialakítását segítik. A
MAGYOSZ 1991. óta alapító támogatóként vesz
részt az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti
Múzeumot támogató Alapítvány munkájában. A
Múzeum olyan értéket képvisel, amely valameny-
nyi gyógyszeripari vállalat számára fontos, olyan
régmúlt emlékeket őriz, amely az iparág jövőjének
a sikerét is garantálhatja. 2018-ban Pallos József
Pétert, a PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.,
illetve a Gyógynövénykutató Intézet ügyvezető
igazgatóját választották az Alapítvány elnökének.
A MAGYOSZ 2018. január 19-én született elnök-
ségi döntése értelmében a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testületbe Major Ferencet, a Béres Gyógy-
szergyár vezérigazgatóját delegálta. Major Ferenc
szakértelme, és tapasztalata nagy segítséget jelen-
tett a Testület munkájában, és hozzájárult a szer-
vezet további sikeres működéséhez. A beszámolót
a közgyűlés elfogadta. 

A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a köz-
gyűléssel a gazdálkodás ellenőrzése során szerzett
tapasztalataikat és ez alapján javasolta a gazdál-
kodásról szóló beszámoló, a mérleg és az ered-
mény-kimutatás elfogadását, amelyet a közgyűlés
meg is tett. 

A tisztújítás során a
közgyűlés újabb 3 évre
elnökének választotta
meg dr. Greskovits
Dávidot, aki megvá-
lasztása után azt hang-
súlyozta: „Komoly
megtiszteltetés hazánk
egyik legfontosabb ipa-

rágában tevékenykedő, legnagyobb érdekvédelmi
szervezet vezetőjének lenni. Az, hogy másodszor is
megtiszteltek bizalmukkal a tagvállalatok, nem
csak őszinte örömmel tölt el, de azt gondolom,
bizonyítja is egyúttal, hogy jó úton járunk. Ipará-
gunk a külgazdasági növekedés egyik motorja, a
szektor K+F költése is kimagasló és az egy főre
jutó teljesítményt elemezve is az ágazati rangsorok
élén vagyunk. Ugyanakkor több olyan kérdés is
van előttünk, amelyek megnyugtató rendezése
tovább javíthatja a gyógyszeripar és ezzel Magyar-
ország versenyképességét is, így tehát nem dőlhe-
tünk hátra, a feladatok adottak előttünk.” 

Alelnöknek választották dr. Hodász Istvánt, az
EGIS Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját és a 34
tagvállalatot tömörítő szervezet két korábbi alelnökét
(Major Ferencet a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezér-
igazgatóját, és dr. Tajthy Éva Judithot, a FRESENI-
US KABI HUNGARY Kft. ügyvezető igazgatóját)
pedig újraválasztották pozíciójukban. Az elnökség
tagjai lettek: Ásványi Tibor a Naturland Magyaror-
szág Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Bogsch Erik a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt. elnöke, Katona Beatrix a NUMIL Hun-
gary Tápszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Nemes József az ExtractumPharma Gyógyszer-
gyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt. vezérigaz-
gatója, Pallos József Péter a PannonPharma Gyógy-
szergyártó Kft. ügyvezető igazgatója, Szörényi Bea,a
Sanofi-Aventis Zrt. vezérigazgatója, és természete-
sen a megválasztott elnök és alelnökök. 

A Szövetség közgyűlése megválasztotta a
Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexéhez kap-
csolódóan a Kommunikációs Etikai Bizottság
MAGYOSZ által delegálandó tagjait. A Bizottság
zavartalan működését, kontinuitását biztosítja,
hogy továbbra is olyan szakembereket delegált a
szövetség a KEB-be, akik korábban már részt vet-
tek a szervezet munkájában. A MAGYOSZ 2020.
június 30-ig terjedő határozott időtartamra a
Bizottságba delegálta: dr. Szuhaj Györgyöt (EGIS),
dr. Kónya Csabát (BÉRES), Kassainé dr. Tánczos
Rózsát (RICHTER), és dr. Szilágyi Attilát (MEDI-
TOP). A MAGYOSZ szabályzatának megfelelően
alternatet is választott a közgyűlés Gulyás-Perisic
Helga (TEVA) személyéban.
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A Közgyűlés a 2021. évi Rendes Közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra Vándor Balázst, az
EGIS Gyógyszergyár Zrt. főkönyvelőjét megvá-
lasztotta a Szövetség Felügyelőbizottságának tag-
jává.

Ebben az évben már 11. alkalommal adták át a
közgyűlésen a Szövetség alapítójáról, dr. Orbán
Istvánról elnevezett emlékérmet, amelyet az idei
évben hárman kaptak meg a magyar gyógyszer -
iparral összefüggő, kiemelt tevékenységük elisme-
réseként. A díjat idén dr. Béres József, a BÉRES
Gyógyszergyár Zrt. elnöke, dr. Répási János okle-
veles vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidá-
tusa, címzetes egyetemi docens, az Alkaloida
Vegyészeti Gyár, majd a TEVA Gyógyszergyár
korábbi Minőségirányítási igazgatója és Hankó
Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
kapta. Személyesen vette át az elismerést Blres
József. Répási János özvegye vette át a férjének
ítélt posztumusz díjat. A díjakat átadó Greskovits
Dávid laudálta a díjazottakat. 

Dr. Béres József
okleveles vegyész,
a kémia tudomány
kandidátusa, cím-
zetes egyetemi
tanár, az idén 30
éves Béres Gyógy-
szergyár Zrt. elnö-
ke az Eötvös
Loránd Tudomány
Egyetem vegyész
szakán 1977-ben

szerzett diplomát. Tizenkét évig volt a Magyar
Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató
Intézetének munkatársa. 1981-ben egyetemi dokto-
ri, 1986-ban kandidátusi címet szerzett. 2011-ben a
Nyugat-magyarországi (ma: Soproni) Egyetem
címzetes egyetemi tanári címet adományozott neki.
1989-ben édesapja munkásságát támogatandó, a
rendszerváltást követően elsők között megalakuló
Béres Részvénytársaságban kezdett dolgozni. A
Béres Csepp gyártására és forgalmazására szerve-
ződött társaság tudományos igazgatójaként aktív
szerepet játszott a vállalat elindításában, majd fel-
építésében. A Béres Gyógyszergyár ma hazánk leg-
nagyobb magyar tulajdonban lévő gyógyszergyára,
melynek 2000-től elnöke. Béres József munkássá-
gát mélyen meghatározza a tudományosság és a
megkérdőjelezhetetlen minőség, elkötelezett szol-
gálója a magyar márkák és hungarikumok felemel-
kedésének. A cégalapítástól kezdve a vállalat
működésében kiemelkedő szerepet tölt be a társa-
dalmi felelősségvállalás. A Társaság karitatív tevé-
kenységének koordinálására 1993-tól működik a

Béres Alapítvány a Teljes Életért közhasznú jószol-
gálati szervezet. 2007-ben életre hívta s munkájá-
val is aktívan, folyamatosan támogatta a Béres
Egészség Hungarikum Programot, mely a „Legyen
az egészség hungarikum!” üzenettel és céllal szé-
leskörű országos betegségmegelőző, egészségfej-
lesztő programot valósított meg. Közéleti tevé-
kenysége: tagja a Százak Tanácsának, kurátora a
Bethlen Gábor Alapítványnak, a Latinovits Zoltán
Emlékmű Alapítványnak, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Alumni Tanácsának, Testületének és
Alapítványának, tagja az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus Társadalmi Bizottságának.
Munkásságának fontosabb elismerései: Példakép
Díj (2007); Szent István-díj (2009); Magyar
Érdemrend Középkeresztje (2012); Magyar Gaz-
daságért Díj (2014); Pro Urbe Budapest Díj (2014);
MOB Fair Play Trófea (2018); Szolnok Város
Díszpolgára (2018), és legutóbb, néhány nappal
ezelőtt, május 4-én vehette át a III. kerület kitünte-
tő Díszpolgári címét.

Dr. Répási János (1951-2019) okleveles
vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa,
címzetes egyetemi docens, az Alkaloida Vegyésze-
ti Gyár, majd a TEVA Gyógyszergyár Minőségirá-
nyítási igazgatója. Őt a minőségbiztosítási szakma
a hazai gyógyszergyári minőségbiztosítás alapjai-
nak megszilárdítójaként tartja számon, aki nem
csak saját szakmai tudását fejlesztette folyamato-
san, hanem tudását és minőségszemléletét átadva
segítette a többi szakembert abban, hogy a hatá-
sosság és biztonságosság mellett a magas szintű
minőség követelményeinek is megfeleljenek a
betegekhez eljutó készítmények. Répási János
ezzel a tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar gyógyszeripar évszázados tradíciói világ-
színvonalon tudjanak érvényesülni hazánkban és
nemzetközi szinten egyaránt. Szerepet játszott egy
olyan minőségszemléletű, ipari környezetben dol-
gozó szakember réteg kinevelésében, akiknek
átadva tudását biztosította azt, hogy a minőségbiz-
tosítás generációkon átívelő tudássá válhasson.
Ennek a tevékenységnek a keretében dolgozta ki
az európai szinten is hiánypótló Qualified Person
képzés tantárgyi tematikáját és nem csak a 2 éves
kurzus részletes programját fogalmazta meg,
hanem elismert egyetemi munkáját is felhasználva
érvelt a képzés elindításáért. Répási János nagy
álma még életében teljesült: 2018 őszén elindulha-
tott a MAGYOSZ-OGYÉI-BME-SE koordinációs
képzése, 33 hallgatóval. Ez a képzés olyan szintű
szakmai tudást és ismeretet ad a hallgatóknak, ami
a magyar gyógyszeripari minőségbiztosítás garan-
ciáját is továbbviszi.

Tudósítónktól


