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Az MFT küldetése:  
• szakmailag erős ernyőszervezet építése a transzlációs 
farmakológia és gyógyszeripar támogatására

www.huphar.org 

Célok:  
• farmakológia, klinikai farmakológia, és „pharmaceutical medicine”:

- gyógyszerkutatás -fejlesztés -innováció
- gyógyszer, orvostechnikai eszköz, és kombinációik 

• graduális és posztgraduális képzés – harmonizáció  
• hazai és nemzetközi konferenciák szervezése
• nemzetközi szervezeti hálózat (EPHAR, IUPHAR, EACPT, IFAPP) 

Ernyőszervezet – 9 szekció 
experimentális farmakológia – klinikai farmakológia – pharmaceutical 
medicine – oktatás – farmakokinetikai és gyógyszermetabolizmus –
gyógyszerinnováció – orvosi kémiai és molekuláris informatika –
immunfarmakológia – extracelluláris vezikula diagnosztika és terápia 



• Az év gyógyszere ®   
- védjegyzett díj – pályázat platina fokozatú pártoló tagoknak

• Ifjúsági díj pályázat 
- farmakológiai témájú nemzetközi publikáció elismerése 

• Konferencia részvételi pályázat 
- MFT és nemzetközi társszervezetei által szervezett 
konferenciák  

• Issekutz díj 
- farmakológiai kutatás „életműdíj”

Díjak, pályázati lehetőségek 
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Tagság  

• Rendes tagok – természetes személyek 

• Pártoló tagok – támogatási szerződés – vállalkozások, egyéb szervezetek  
- pártoló tag
- arany fokozatú pártoló tag
- platina fokozatú pártoló tag – „Az év gyógyszere” pályázati lehetőség 

• Tiszteletbeli tagok (nemzetközi) 

Kérjük támogassa társaságunkat (közhasznú egyesület)!

Csatlakozzon társaságunkhoz! 
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• Az év gyógyszere ®  - alapítva 1996 - védjegyzett díj 
• Célja: a korszerű gyógyszerkészítményeknek elterjedésének támogatása 

hazánkban, melyek áttörést jelentenek valamely betegség kezelésében 
• A díjra pályázó készítmények bírálata: 

- az MFT vezetőségi tagjaiból álló bíráló bizottság külső szakértők bevonásával 
- az MFT közgyűlése titkos szavazással dönt a nyertesről

• Főbb bírálati szempontok:
- hatásmechanizmus újdonsága, tudományos felfedezés áttörő volta
- hiánypótló az adott terápiás területen
- hatékonyság és biztonságosság 
- költséghatékonyság, felhasználóbarát készítmény
- hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték

• A díj: 
- Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása
- „Az Év Gyógyszere” - védjegy használata 

Az Év Gyógyszere® díj
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Az Év Gyógyszere® díj - 2019
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Az Év Gyógyszere 2019 nyertese
a Richter Gedeon Nyrt. Reagila nevű készítménye

hatóanyaga: kariprazin (cariprazine)

• Bírálóbizottság elnöke: Prof. Dr. Fürst Zsuzsanna
• A 2019-évi pályázatok alapján az elismerést egy hazai fejlesztésű  

innovatív gyógyszerkészítmény nyerte el az alábbi szakmai indokok 
alapján: 
- a skizofrénia kezelésében mutatott áttörést
- egyedülálló, összetett hatásmechanizmus 
- új antipszichotikum kategória (ún. „pszichoregulátor”)
- kedvező mellékhatás profil 
- magyar innováció – ipartörténeti jelentőségű a hazai gyógyszeriparban
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