MLBKT Gyógyszeripari tagozat

Tagozatvezető: Kellner Mária, Béres Gyógyszergyár Zrt, beszerzési és logisztikai igazgató
Tagozatvezető helyettes: Botkáné dr. Rummel Csilla (Richter Gedeon Nyrt.)
Vezetőség: Botkáné dr. Rummel Csilla (Richter Gedeon Nyrt.)
Bőhm Zoltán (Hungaropharma), Havacs Gábor (Pfizer Kft.), Hartmann Gábor (Sanofi),
Kellner Mária (Béres Gyógyszergyár Zrt.), Lukács Zsolt (Egis),
Beszámoló: 2014. január 1 – 2014. december 31.

Az MLBKT Gyógyszeripari tagozata 2009. április 21-én alakult és mind a mai napig aktívan
folytatja tevékenyégét. A Gyógyszeripari tagozathoz a hazai és multinacionális
gyógyszergyártók és disztribútorok is egyaránt csatlakoztak. A Tagozat ülései 2014-ben is
alkalmat adtak a tagoknak a tapasztalatcserére, a szakmai kérdések megvitatására és esetleges
szinergia hatások kiaknázására.
A Gyógyszeripari tagozat célja:
A Gyógyszeripari Tagozat működésének elsődleges célja az, hogy fórumot teremtsen a
gyógyszeripari ellátási láncban (gyógyszergyártás, gyógyszer nagykereskedelem, gyógyszer
disztribúció, stb.) tevékenységet folytató vállalatok szakemberei számára az ipar specifikus
logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok cseréjére. A Tagozat fő céljának tekinti a
logisztika jelentőségének erősítését és megbecsülésének növelését a gyógyszeriparban.
A Tagozat fórumot kíván teremteni a gyógyszeripari ellátási lánc különböző szintjén
elhelyezkedő vállalatoknak ahhoz, hogy a logisztikai igények és lehetőségek összhangja
megvalósuljon.
A tagoknak ajánlott programok:
- Logisztikai fejlesztések, újdonságok megtekintése, értékelése hazai illetve nemzetközi
gyógyszeripari ellátási láncban működő vállalatoknál
- Gyógyszeriparról megjelenő logisztikai/ellátási lánc tartalmú kutatási eredmények
megvitatása, a magyar gyakorlat áttekintése
- A tagok közül bárki által felvetett logisztikai probléma, kérdés megvitatása, fórum
biztosítása, más iparágból szakember meghívása
Tagok, vezetőség:
A Tagozat tagjai csak a szorosan vett gyógyszeripari ellátási láncban működő kollégák,
vállalatok lehetnek.
A Gyógyszeripari tagozat a hatékonyabb munkamegosztás érdekében hat főből álló
vezetőséget hozott létre. (A 2014-es vezetőséget lsd. fent.) A Tagozat vezetőjének tisztjét
2010. június 10-én Kellner Mária látja el.

A Tagozat működése szempontjából a 2014-es év nagyon sikeresnek mondható, bővelkedett
eseményekben és programokban az alábbiak szerint:
Események 2014. január 1 – 2014. december 31.
2014.február 6.
Zárt ülés
Előadás témája:
• Vámszövetség bemutatkozása a tagozati ülésen különös tekintettel az aláírt
együttműködési megállapodásra
• GDP audit tapasztalatai a Richternél
• A tagozat 2014-es várható programjainak ismertetése
• A Tagozat Vezetőségében bekövetkezett változások
Helyszín: Béres Gyógyszergyár Zrt. székháza, Budapest
Résztvevők száma: 26 fő
2014. március 13.
Zárt ülés
Előadás témája: EÚ-s törzskönyvek váltása a Pfizer gyakorlatában kihelyezett tagozati ülés
keretében összekapcsolva a Cemelog /UPS csomagolóüzemének megtekintésével
Helyszín: Cemelog /UPS telephelye, Budaörs
Résztvevők száma: 25 fő
2014. május 14.
Gyógyszeripari Supply Chain Konferencia
A Supply Chain Monitorral közös szervezésben
2014. június 19.
Nyílt ülés
Előadás témája:
• Duo csomagolások logisztikai kihívásai
• EPAL raklapok problematikája
• Hűtős gyógyszerszállítás, különös tekintettel a Biohasonló készítményekre
• Gyógyszerhamisítás elleni küzdelem - helyzetjelentés
Helyszín: Richter Gedeon Nyrt., Budapest
Résztvevők száma: 30 fő

2014. október 16.
Zárt ülés
Előadás témája: Radioaktív gyógyszerkészítmények logisztikai tapasztalatai/kihívásai látogatás a Pozitron Diagnosztikánál
Helyszín: Pozitron Diagnosztikai Kft. székház, Budapest
Résztvevők száma: 12 fő
2014. november 13.
Nyilt ülés –Két gyógyszeripari kongresszusi szekció
I.
Újdonságok az ellátási láncban
II.
Harcban a gyógyszerhamisítással – együttműködve a GS1 Magyarországgal
Résztvevők száma: 50 fő

