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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve
Béres Gyógyszergyár Zrt., a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, mint a Magyar
Értéktárban nyilvántartott termékeket előállító vállalkozás.

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai
Név:

Dr. Kónya Csaba orvosigazgató

Levelezési cím:

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Telefonszám:

+36 1 887 36 30; +36 20 92 77 260

E-mail cím:

konya.csaba@beres.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése
Béres Csepp belsőleges oldatos cseppek (emberi felhasználásra szánt gyógyszer)
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek (emberi felhasználásra szánt gyógyszer)

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
 egészség és életmód

3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése
A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra gyógyszerek a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 6. §-a szerinti, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által létrehozott ágazati értéktárba foglalt nemzeti értékek, és e törvény
erejénél fogva a Magyar Értéktár elemei.
Az ágazati értéktárba történt felvételről szóló értesítés az alábbi ikonra kattintva érhető
el:

Ágazati értéktár
BCS-BCSE.pdf

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása
A Béres Csepp és megújított, továbbfejlesztett összetételű változata, a Béres Csepp
Extra egymással szervesen összefüggő, ezért egymástól el nem választható nemzeti
értékek, az emberi felhasználásra szánt, magyar feltaláló által kifejlesztett
gyógyszerkincs részei Magyarországon. Megemlítendő, hogy a Béres Csepp
hazánkon kívül is gyógyszerminősítést kapott több országban. A termékek
egyediségét az adja, hogy a Béres Csepp és a Béres Csepp Extra a gyógyszerek
anatómiai, terápiás és kémiai (ATC) klasszifikációja szerint ma is egyedülálló
összetételű, gyógyszerformájú (belsőleges oldatos cseppek) és terápiás javallatú
nyomelem- és ásványianyag-tartalmú roboráló gyógyszerek. A nyomelemeket
szervezetünk nem tudja előállítani, ugyanakkor ezek, az emberi testben rendkívül kis
mennyiségben előforduló anyagok igen fontos szerepet játszanak a biológiai
egyensúly fenntartásában, közülük számos esszenciális, azaz nélkülözhetetlen az
életfolyamatokhoz. id. dr. Béres József korát megelőző módon felismerte a
nyomelemek jelentőségét, és megállapította, hogy már a kismértékű nyomelemhiány
is kedvezőtlenül befolyásolja többek között az immunrendszer működését, az
erőnlétet, az általános állapotot, a betegségek, műtétek utáni felépülési, gyógyulási
folyamatokat. A nyomelemek megfelelő mennyiségben és egymáshoz viszonyított
arányban, jól hasznosuló formában történő pótlása sok esetben segíti az
egészségmegőrzést, a betegségmegelőzést és gyógyító hatással bír. Ezt tükrözik az

unikális összetételű Béres Csepp és a Béres Csepp Extra gyógyszerek egyedi terápiás
javallatai, amelyek az alábbiak:
Nyomelempótlás:


Az immunrendszer működésének, a szervezet ellenálló
képességének támogatására, pl. meghűléses megbetegedésekben,
influenza idején;



Hiányos táplálkozás (pl. speciális diéták, fogyókúra,
vegetarianizmus), jelentős fizikai igénybevétel esetén;



Fáradékonyság, étvágytalanság, elesettség, gyengeség, álmatlanság
esetén, illetve e panaszok megelőzésére; betegségek, műtétek után a
felépülés elősegítésére;



Kiegészítő terápiaként tumoros betegségben szenvedők általános
állapotának, közérzetének javítására.

A készítmények egyediségéhez hozzájárul az is, hogy a Béres Csepp, illetve a Béres
Csepp Extra alkalmazásának az immunrendszerre, a szervezet ellenálló képességére
kifejtett pozitív hatása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatályba
lépésével tágabb, népegészségügyi jelentőséget is nyert. Az egészségügyi törvény az
egészségfejlesztés folyamatába sorolja be az egészséget veszélyeztető ártalmak és
megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenységet. A megelőzés lényegét az
említett törvény 37. § (3) bekezdése fogalmazza meg, egyértelműsítve, hogy annak
egyik alapja a kockázati és a környezeti károsító tényezők csökkentése és lehetőség
szerinti megszüntetése, valamint az emberi szervezet kórokozókkal, valamint egyéb
egészségkárosító tényezőkkel szembeni ellenálló képességének fokozása. Ennek
megfelelően a nyomelemhiány - mint kockázati tényező - csökkentése, illetőleg a
kórokozókkal és más károsító tényezőkkel szembeni ellenálló képesség fokozása a
Béres Cseppel és a Béres Csepp Extrával népegészségügyi szinten is hozzájárul az
egészségfejlesztéshez, az egészségvédelemhez.
A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra - mint nemzeti értékek – fél évszázadnál is
hosszabb, legendás történetében a gyógyszerré minősítés egy hosszú út végén
megtett végső, óriási lépésnek tekinthető. Ez döntő jelentőségű volt a találmányok
további sorsát illetően, mert ezzel vált hivatalossá és tudományosan elfogadottá,
hogy a feltaláló olyan összetételt alkotott, amely farmakológiai, immunológiai vagy

metabolikus hatásokkal bír és ezek révén az ember valamely élettani funkciójának
helyreállítása,

javítása

vagy

módosítása

érdekében,

tehát

gyógyszerként

alkalmazható. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra gyógyszerek embergyógyászati
célra történő alkalmazhatóságát engedélyező határozatot az arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság adta ki, miután a szigorú kritériumok szerint
elvégzett

kutatások

eredményeit

összefoglaló

dokumentáció

és

a

gyártás

körülményeinek alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálata alapján megállapítást
nyert, hogy a készítmények
a) minősége, mennyiségi összetétele - ideértve a gyártás körülményeit is ismert és meghatározott, továbbá
b) terápiás hatásossága klinikailag is bizonyított, valamint
c) előny/kockázat aránya kedvező.
A Béres Cseppet az illetékes hatóság Magyarországon 2000-ben, Romániában Béres
Drops Plus néven 2006-ban, Ukrajnában Krapli Beres Pljusz néven 2008-ban,
Oroszországban Kapli Beres Pljusz néven 2009-ben, Belorussziában Beres Pljusz
Kapli

néven

2013-ban

minősítette

gyógyszerré.

A

Béres

Csepp

Extra

Magyarországon rendelkezik gyógyszer forgalomba hozatali engedéllyel 2011 óta. A
külföldi engedélyeztetési eljárás belátható időn belül elindul.
A ma már méltán ismert és elismert Béres Csepp és a Béres Csepp Extra története a
XX. század ’50-es éveiben id. dr. Béres József kutatásaival együtt kezdődött és
kronológiája az alábbiak szerint vázolható fel:
1954: A kisvárdai Állami Mezőgazdasági Gépállomás laboratóriuma vezetőjeként id.
dr. Béres József elkezdte talajtani, analitikai, kórélettani, talajgenetikai kutatásait.
Talajtani,

ökológiai

vizsgálatai

alapján

fokozatosan

felismerte,

hogy

a

talajadottságoknak igen nagy hatása van a növények és az állatok fejlődésére,
továbbá, hogy a romló talajadottságok, ezen belül a legtöbb létfontosságú nyomelem
mennyiségének,

felvehetőségének

csökkenése

a

talajból

különbözőképpen

megnyilvánuló anyagcserezavarokat okoz a teljes táplálékláncban. Feltételezte, hogy
ezek

a

zavarok

a

hiányzó

nyomelemek

pótlásával

megszüntethetők

haszonnövényeknél és a haszonállatoknál is.
1964-től: A Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Kisvárdai Telepén id. dr.

a

Béres József a burgonyaleromlás okainak kutatásába kezdett és az ennek során
szerzett kísérleti eredmények egyértelművé tették számára, hogy számos növényi,
állati és emberi betegség kialakulása a nyomelemek hiányára vezethető vissza.
Felismerte továbbá a hatásos nyomelempótlás alapelveit, a komplexitás, a megfelelő
dozírozás

és

az

elemek

egymáshoz

viszonyított

arányának

jelentőségét.

Nyomelemeket komplex kötésben tartalmazó tápoldatot készített, amely hatásosnak
bizonyult haszonállatok körében jelentkező betegségek leküzdésében.
1966-1967-től: Mezőgazdaság-tudományi doktori disszertációjának megírásakor a
bizonyos nyomelemek anyagcsere-forgalmának tanulmányozása során nyert adatok
irányították id. dr. Béres József figyelmét a humán betegségek, elsősorban a
daganatok felé. Az 1960-as évek második felében elkezdte a rákos szövetminták
mikrobiológiai, szövettani és biokémiai vizsgálatát. Ennek során lépésről-lépésre,
célzottan kereste és elemezte az egyes nyomelemek szerepét a kórfolyamatok
kialakulásában és kezelésében. Arra a következtetésre jutott, hogy az egyre fokozódó
kórtani bajok kialakulását jelentősen fékezni lehetne egy olyan készítménnyel, amely
biztosítja a nyomelemek és az ásványi anyagok egyensúlyát. Feltételezte, hogy egy
ilyen szer rendszeres alkalmazása kiegyensúlyozottá tenné a szervezetet, ezáltal a
megfelelő működésre képes immunrendszer biztosítaná a kórokozókkal szembeni
védelmet, és a betegségek kialakulása ilyen módon megelőzhetővé válna. Az
ökológiai, illetve a bioökológiai adottságok közelebbi megismerése révén sikerült
meghatároznia azoknak a nyomelemeknek a körét, amelyek szerepet játszanak a
szervezet normális anyagcsere-folyamatainak és jól működő immunrendszerének a
fenntartásában. Meghatározta azokat a komplexképző hordozóanyagokat, amelyek
biztosítják a nyomelemek megfelelő felszívódását.
1972: Megszületett a komplex nyomelem-készítmény, a Béres Csepp, amely
kedvező hatást gyakorol az emberi szervezet immunrendszerének működésére.
1972-től: Találmánya miatt id. dr. Béres József támadások kereszttüzébe került.
Egyre növekvő számú beteg állt sorba hivatalosan még nem forgalmazott cseppjeiért,
aminek sokan köszönhetik gyógyulásukat. 1975-ben kuruzslás vádjával bűnvádi
eljárást indítottak ellene, amit 1976-ban bűncselekmény hiányában megszüntettek.
1976: A Béres Csepp – mint találmány – megkapta első szabadalmi oltalmát. Kósa
Ferenc rendezésében elkészült „Az utolsó szó jogán” című dokumentumfilm, amit
politikai nyomásra több mint egy évtizedig nem mutattak be.

1977: A minisztertanács szabad utat adott a Béres-féle szernek.
1978:

Az

Egészségügyi

Minisztérium

kiadta

a

Herbária

Országos

Gyógynövényforgalmi Közös Vállalat részére a Béres Csepp elnevezésű készítmény
forgalomba hozatali engedélyét. Megindult a Béres Csepp gyártása és forgalmazása.
A Béres Csepp hamar figyelmet keltett Magyarország határain kívül is, pl. Japánban,
Németországban. Németországban „Ist der Krebs besiegbar?” (Legyőzhető a rák?)
címmel 1981-ben kiadvány jelent meg id. dr. Béres József munkásságáról.
1986: Kósa Ferenc filmrendező tíz év után engedélyt kapott „Az utolsó szó jogán”
című dokumentumfilm befejezésére.
1987: A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében hatalmas sikerrel mutatták be a
filmet. Ezt követően nőttön-nőtt azok tábora, akik cselekvő segítő kívántak lenni a
Béres Csepp történetének.
1988: Létrejött a Béres Alapítvány, amely azóta is rászorulók tömegeinek
gyógyulásához járult és járul hozzá karitatív Béres Csepp adományaival.
1989: Megalakult a Béres Gyógyszergyár Zrt. A vállalat alapvető céljaként a Béres
Csepp gyógyszerré minősítését tűzte ki.
1989-1999: A Béres Gyógyszergyár Zrt. elvégezte a gyógyszerként történő
engedélyezéshez szükséges kutatás-fejlesztési munkát. Ennek keretében pl. a
csernobili atomerőmű-baleset sérültjei körében is vizsgálták a Béres Csepp hatását.
A csernobili károsultaknak nyújtott önzetlen, humanitárius segítségért az ukrán állam
köszönetet mondott. Ezekben az években a Béres Csepp gyógyszernek nem
minősülő gyógyhatású készítményként volt forgalomban Magyarországon. 1991-ben
újabb szabadalmi oltalmat kapott a Béres Csepp, amit 1998-ban egy ún. második
indikációs szabadalmi oltalom követett.
2000: Az Országos Gyógyszerészet Intézet gyógyszerré minősítette a Béres Cseppet.
A készítmény azóta is hazánk egyik legnépszerűbb, legnagyobb forgalmú vény
nélkül kiadható gyógyszere. A kutatások a gyógyszerré minősítéssel nem álltak le. A
folyamatosan napvilágot látó újabb és újabb tudományos eredmények birtokában
megszületett az elképzelés a Béres Csepp új, továbbfejlesztett összetételű
változatának megvalósítására, ami megerősített antioxidáns és immunvédelmet
biztosít a mai modern, megváltozott, nagyobb kihívásokkal teli környezetünkben.

2011: Id.dr. Béres József kutatói munkásságának kiteljesedéseként forgalomba
hozatali engedélyt kapott a Béres Csepp Extra gyógyszer.

5. Indoklás a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel mellett
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
alkalmazásában a „hungarikum” – többek között - olyan megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságaival,
egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye,
amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt
értékeként tartanak számon, vagy amely kiváló nemzeti termék.
A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra minden kétséget kizáróan megfelelnek fenti
értelmezésnek, ezért az alábbiakra tekintettel megalapozott a felvételük a
Hungarikumok Gyűjteményébe:
- A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra gyógyszerek magyar ember, id. dr. Béres
József találmányai, vitathatatlanul a magyar alkotótevékenységhez, tudáshoz
kapcsolódó egyedi, különleges és kimagasló minőségű szellemi értékek, illetve
termékek. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra egyediségét, különleges és
kimagasló minőségét a találmányra megadott szabadalmi oltalmak, illetve az
embergyógyászati célra történő alkalmazást engedélyező gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyek igazolják. Mint originális gyógyszerkészítmények, a Béres
Csepp és a Béres Csepp Extra a magyarság csúcsteljesítményének tekinthetők
(lásd Mellékletek 2.1. pont);
- A Béres Cseppet és a Béres Csepp Extrát a magyarság eredményeként, kiemelt
értékeként tartják számon. A Béres Csepp az egyik legismertebb és leghitelesebb
magyar márka. A Béres Csepp az elmúlt 40 évben folyamatosan az egyik
legnagyobb forgalmú gyógyászati készítmény volt és jelenleg is az. Milliók
köszönhetik neki egészségüket, gyógyulásukat, szenvedéseik csökkenését szerte
Magyarországon. A lakosság széles rétegeit sújtó nyomelemhiány - mint
kockázati tényező - csökkentése, illetőleg az ellenálló képesség fokozása a Béres
Cseppel és a Béres Csepp Extrával népegészségügyi szinten is hozzájárul az
egészségfejlesztéshez, az egészségvédelemhez. Így a kisvárdai tudós cseppjei
hazai szempontból meghatározó, országos jelentőségre és közismertségre tettek

szert. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra rendkívüli ismertsége és id. dr. Béres
József munkásságának, személyének széles körű elismertsége révén e termékeket
a közvélemény a magyarságra jellemző kiváló nemzeti terméknek és márkának
fogadja el (lásd Mellékletek 2.2. pont);
- A Béres Csepp márkanév külföldön is elismerésnek örvend, a világ számos
országában védjegyoltalommal bír és a Béres Csepp több országban
gyógyszerként van forgalomban. A terméknek számos határon túli magyar és nem
magyar ember köszönheti egészségét, gyógyulását, ezért azt külföldön is a
magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tarják számon. A Béres Csepp
ezáltal öregbíti hírnevünket, növeli megbecsülésünket szerte a világon. A Béres
Csepp gyógyító hatását nem egy ízben köszönték meg külföldről (lásd
Mellékletek 2.3. pont);
- A magyarság, az egyediség, a különlegesség, a minőség, a csúcsteljesítmény, a
kiemelt magyar nemzeti érték, a kiváló nemzeti termék – mint termék- és
márkatulajdonságok – megléte elválaszthatatlan id. dr. Béres József személyétől,
örökségétől. A majdnemekkel soha meg nem elégedő, korát megelőző találmányt
alkotó kutató-feltaláló, az érzékeny, a segítőkész, igaz magyar ember messze
világító, tiszta értékrendjét közvetíti - és ezáltal belföldön és külföldön a
magyarság kiválóságát hirdeti - az általa feltalált Béres Csepp és Béres Csepp
Extra. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra története példát mutat szorgalomból,
kitartásból, emberségből, igaz értékekből. Olyan példát, amely hozzájárul új
nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához,
megerősítéséhez. Idézet Béres Klára „Cseppben az élet” című, dr. Béres József
életútját

feldolgozó

könyvéből:

„Példát,

melyből

meríthetünk,

melyre

támaszkodhatunk, mely eligazít, ha válaszúthoz érünk. És ez a történet hitet is ad.
Hitet abban, hogy létezik a Gondviselés és győz az igazság”… „A Béres Csepp és
a Béres Csepp Extra megalkotójának, Béres Józsefnek kivételes élet jutott
osztályrészül. Az útról, melyre a Gondviselés vezette, a céltól, melyet kijelölt
magának, soha semmi nem téríthette el. Nem gyűrhette le őt sem a gyalázkodó
féltékenység, sem a bürokrácia útvesztője, sem az előítéletek szövevénye. A benne
lakozó elhivatottság még életében legendává nemesítette alakját.” (lásd
Mellékletek 2.4. pont).

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
Bibliográfia:
Az utolsó szó jogán (kézirat)
MAFILM-Objektív Stúdió, Budapest 1987

Dr. Béres József: Béres Csepp –Első kézből a Béres cseppről
Biokultúra Egyesület, Budapest 1988 (ezen kívül még számos nyelven megjelent)

Tíz kérdés-tíz válasz a Béres Cseppről
Béres Rt., Budapest 1988 (ezen kívül még számos nyelven megjelent)

Dr. Béres József: Béres Csepp Plusz-egyedülálló nyomelemkészítmény és
felhasználása a humán medicinában
Béres Rt., Budapest 1994 (ezen kívül még számos nyelven megjelent)

Dr. Béres József, Dr. Laczkó Katalin: Betegségmegelőzés és kezelés Béres
Csepp Plusszal
Béres Rt., Budapest 1995 (ezen kívül még számos nyelven megjelent)

Béres Klára: Szirtfoknak lenni (Béres József életútja)
Béres Rt., Budapest 1999

Klára Béres: Rock in Tempest Standing
Béres Rt., Budapest 2002

Béres Klára: Kapaszkodó
Akovita Könyvkiadó, Budapest 2004

Béres Klára: Történetek a Béres Cseppről - részletek a Kapaszkodó című
könyvből
Akovita Kiadó Budapest 2004

Béres Klára: Picatura Béres –Punct de sprijin
Editura Farmamedia, Targu Mures 2005

Béres Klára: Cseppben az élet
Akovita Könyvkiadó, Budapest 2010

Béres Klára: Életcseppek
Akovita Könyviadó, Budapest 2012

Filmográfia:
Kósa Ferenc: Az utolsó szó jogán
MAFILM - Objektív Stúdió, Budapest 1976-1986

Mészáros Miklós: Vadócba rózsát... - Beszélgetések Dr. Béres Józseffel
Béres Rt., Budapest 2000

Mészáros Miklós: Az utolsó szó után...
Béres Rt., Budapest 2002

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.beres.hu

III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok
2.1. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra egyediségét, különleges és kimagasló
minőségét a találmányok szabadalmi védettségét igazoló leírások, valamint az
embergyógyászati célra történő alkalmazást engedélyező gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyek igazolják:

BCS szabadalom
1976.pdf

BCS szabadalom
1991.pdf

BCS szabadalom
1998.pdf

Beres Csepp magyar Beres Csepp Extra
engedely elso-megujitas.pdf
magyar engedely 2011.pdf

2.2. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra belföldön, a magyarság eredményeként,
kiemelt értékeként, kiváló nemzeti termékként és márkaként való számontartását
igazolja a védjegyoltalommal rendelkező, csaknem 100%-os ismertségű márkanév
és több rangos díj, elismerés:

Béres Csepp védjegy
HU.pdf

Beres Csepp Extra
vedjegy HU.pdf

Béres Csepp legrangosabb elismerései, díjai:
Madarassy István: Béres Hungarikon című szobor, 2012

Megbízható Márka, 2006; 2009; 2010
A Reader’s Digest Európai Megbízható Márkák felmérése alapján.

Legmegbízhatóbb
márka.jpg

Superbrands Díj, 2007; 2008; 2009
A magyar marketing szakma, a média és a tudományos élet vezető
képviselőiből álló Szakértői Bizottság díja.

Superbrands2009.jp
g

Menő Magyar Márka, 2001
A Young & Rubicam 2000-ben indult, a fogyasztók márkákhoz való
hozzáállását vizsgáló Brand Asset Valuator (Márkaerő Értékelő) kutatása. 1057
márka közül a Béres Csepp a leginkább egyedi márkák között az előkelő 15.
helyre került olyanok társaságában, mint Rolls Royce, Lego, Pick, Herendi stb.
Része a XX. század ujjlenyomatának, 2000
A Budapesti Történeti Múzeum rendezésében megvalósuló " A XX. század
ujjlenyomata" című kiállításon a Béres Csepp is bemutatásra került.
2.3. A Béres Csepp és a Béres Csepp Extra külföldön, a magyarság eredményeként,
kiemelt értékeként való számontartását igazolják a külföldi illetékes hatóságok
által kiadott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyek és a Béres Csepp számos
országban bejegyzett védjegyoltalmát igazoló okiratok:

Beres Csepp
Beres Csepp orosz Beres Csepp roman Beres Csepp ukran
Béres Drops Plus
belorusz gyogyszerengedely
gyogyszerengedely
2013.pdf
2009.pdf
gyogyszerengedely 2006.pdf
gyogyszerengedely 2008.pdf
nemzetközi védjegy.pdf

Beres Drops Plus Beres Drops Plus UK Beres Drosp Plus
Kapli Beres Plus
kanada vedjegy.pdf
vedjegy.pdf
DelAfrika vedjegy.pdf orosz vedjegy.pdf

Ugyancsak a fenti jellemzőket igazolják a külföldről származó elismerések,
oklevelek, az ott megjelent kiadványok:
Jurij Alekszejevics Gagarin Emlékérem, 2000
Az Oroszországi Űrhajós Szövetségtől kapott elismerés a Béres Cseppel az
űrhajósok űrrepülések utáni rehabilitációjában való közreműködésért.

J.A.Gagarin
emlékérem2000.jpg

Köszöntő levél Ukrajna, 1999
Az Ukrán Nemzeti Bizottság, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, Ukrajna
Magyarországi Nagykövete, valamint Ukrajna Onkológiai és Radiológiai
Tudományos Kutatóintézete által id. dr. Béres József részére küldött köszöntő
levél.

Elismerés_Ukrajna.jp
g

Kitüntető Oklevél Csernobil, 1997
A Munkácsi Városi Tanács kitüntetése a csernobili atomerőmű-baleset
következményeinek elhárításában való részvételért, a Béres Csepp adományért,
id. dr. Béres József kiemelkedő emberségéért és humanizmusáért.

Elismerő Oklevél Nagyvárad, 1994

Nagyvárad.jpg

Az alább bemutatott határon túli fogyasztói levelek a 2012. évi „Én és a Béres
Csepp” pályázatra érkeztek:

Mohai_I_Románia

Béres Cseppek Haitin

A teljes levél itt olvasható:

E.Jordan, Anglia

I.Goldsteiner_Ausztri
a

2.4. A magyarság kiválóságát hirdető példamutatást igazoló dokumentumok:

Id. dr. Béres József legrangosabb elismerései, többek között:
Dr. Béres József Általános Iskola, 2012
A III. kerület Önkormányzatának képviselő testületének döntése szerint a III.
kerület Keve u. 41. szám alatti általános iskola. Béres József nevét viseli.

Béres József
ált_isk.JPG

Árpád pajzs, 2012
A 2007-ben, Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulója alkalmából alapított
díjat évről-évről olyan hét közéleti személynek adományozzák, akik
munkásságukkal és életvitelükkel, nemzetünkhöz való ragaszkodásukkal arra
érdemessé váltak.

Árpád pajzs.jpeg

Béres Csepp park, 2012
Szolnok Város Önkormányzata id. dr. Béres József tiszteletére gyógyivókutat
állíttatott a szolnoki Verseghy parkban.

Mellszobor a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, 2008

Emléklap a lakitelki találkozó szervezőitől, 2007

Elismerő
oklevél_Lakitelek.jpg

Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje, 2004
Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetségének elismerése a
rendszerváltozás óta tanúsított erkölcsi tisztaságért, abból fakadó tiszteletet
érdemlő magatartásért, amelyekkel a hazához való hűségét, példamutató
nemzeti öntudatot bizonyította.

Hűség a Hazához
Érdemrend Nagykereszt.jpg

A Köztársasági Elnök Érdemérme, 2002
A Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetés Béres József tudományos
munkásságának elismeréseként.

Széchenyi Díj, 2002
Mádl Ferenc a Magyar Köztársasági elnökétől az egészségügyi ellátásban
fontos szerepet játszó infrastruktúra megteremtése érdekében végzett
tevékenységéért, az egészségvédelemért, az immunrendszer megerősítéséért
végzett fáradhatatlan munkáságáért.

Magyar Örökség Díj, 2000
A Magyarországért Alapítvány kuratórium díja, az állampolgári javaslatok
alapján kiválasztott személyeknek és életműveknek. A Bizottság
kinyilvánította, hogy Béres Józsefet felveszi a Magyar Szellem Láthatatlan
Múzeumába, a feltaláló küzdelme az egészséges emberért MAGYAR
ÖRÖKSÉG, nevét az Aranykönyv őrzi.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, 1997
Az egészségmegőrzés társadalmi szintű elfogadtatásában végzett munkájáért.

Az elismerések teljes listája:

Id.dr.Béres József
elismerései.pdf

Az alább bemutatott fogyasztói levelek a 2012. évi „Én és a Béres Csepp”
pályázatra érkeztek:

Béres József példája

Minh_Tam_Vietnám.j
pg

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Nyilatkozat.jpg

