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BÉRES JÓZSEF EMLÉKÉRE

Rövid betegség után, 86 éves korában, 2006. március 26-án 
elhunyt dr. Béres József Széchenyi-díjas kutató, a Béres-csepp 
megalkotója.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Záhonyban született ku-
tató 1972-ben hosszas kutatómunka eredményeképpen megal-
kotta a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humán-
gyógyászati készítményt, a későbbi Béres-cseppet. 

A Béres-cseppet 2000-ben hivatalosan is gyógyszerré nyilvá-
nították, 2002-ben a tudóst a legmagasabb hazai tudományos 
elismeréssel, a Széchenyi-díjjal tüntették ki. 

Tudományos munkásságáért és küzdelmes életéért közmegbecsülés és tisztelet övezte ha-
zánkban és az egész világon. Az utóbbi években Béres József a nevét viselő vállalatcsoport 
elnökeként és a Béres Alapítvány tiszteletbeli elnökeként visszavonultan élt Kisvárdán. 

Az alábbi rövid megemlékezés nem tükrözheti Béres József emberi nagyságát, csupán a 
küzdelmes életút főbb állomásait mutatja be azzal a szándékkal, hogy minden magyar em-
bernek példaképéül szolgáljon.

Nehéz emberek

Görgős eke, Bánffy-hajszesz, Rubik-kocka, Celladam, Béres-csepp és még sorolhatnánk a
rendszerváltás előtti korszak szenzációt keltő újdonságait, találmányait. 

„Nehéz emberek” … – ezzel a címmel készített filmet a Magyar Televízió a hetvenes-
nyolcvanas években, amelyben olyan embereket mutattak be, akik egy buldog makacssá-
gával tartottak ki elképzelésük mellett. Nehéz embereknek nevezték el őket, mert az árral, 
a bürokráciával, a hitetlenkedéssel szemben kitartóan, makacsul keresték a maguk igazát. 
Azért is nevezték el őket nehéz embereknek, mert meglepő eredményeket értek el, bár nem 
voltak ilyen felfedezésekre „predesztinálva”, voltaképpen „nem volt joguk hozzá”, mert a 
szakma, a társadalmi megítélés szempontjából nem voltak kompetensek. Ezeket az embere-
ket a bürokrácia, a hagyományos értelemben vett szakma nem tudja kezelni, mivel a szoká-
sos keretekbe nem szoríthatók be. Szerencsére őket a kudarcok nem törik le, nem késztetik 
meghátrálásra, inkább egyre makacsabbul törekednek igazuk bizonyítására.

Az idő szelektál, és lám, csak az igazán értékes dolgok maradnak „időtállóak”. 
Béres József munkásságát nem kezdte ki az idő vasfoga, sőt, minél inkább próbálták az 

irigyek, bürokraták meggátolni elképzelésének, tevékenységének sikerét, ő annál elszántab-
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ban kereste elgondolásának igazolását, igazát. Nem azért, mert makacs ember volt, ponto-
sabban nem csak azért, hanem mert hitt a jóban, hitt abban, hogy az, amit tesz, mások életét 
jobbítja. Béres József megmutatta, hogyan kell másokon segíteni, sok kitartással, küzdeni 
tudással.

A kezdetek, azaz hogyan lesz egy ötletből világsiker

Fűrésztelepi gyári munkásként kezdte pályafutását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Zá-
honyban született Béres József, majd a szakkertészi vizsgát letéve bevonult a hadseregbe. 
A frontszolgálat alatt váll- és karsérülést szerzett férfi a háborút követően több iskolát is
elvégzett, s 1972-ben alkotta meg a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humán-
gyógyászati készítményét, a későbbi Béres-cseppet.

Nyughatatlan, érdeklődő, vidéki ember lévén mindig izgatták a természet alapvető kér-
dései, csodái. „Már fiatalemberként is a talajt tartottam az élőlények, köztük az emberiség
élelmiszertárházának” – vallotta egy interjú során – „hiszen a növények a talajból szerzik az 
alapvető tápanyagokat, amely anyagok segítségével tudják megkötni a napfény energiáját, és 
ezekből építik fel a szénhidrátokat, fehérjéket, ami az állatvilág tápláléka lesz.”

Mint minden nagy felfedezés, a rögös út egy véletlenszerű felismeréssel kezdődött. Bár 
sokunkkal megesnek naponta hasonló véletlenek, mégis Béres József volt az, aki ezen eltű-
nődött, és megpróbálta mások és az ország hasznára fordítani tapasztalatait.

Fiatal szakemberként a munkájával kapcsolatban járta a gazdaságokat, a településeket, és 
újból és újból feltette magának a kérdést, hogy mitől lehet az, hogy az egyik helyen gyönyö-
rű az ugyanabból a magból kikelt növény, a másik helyen pedig csenevész.

Máshol meg azt tapasztalta, hogy ugyanannyi elvetett magból az egyik gazda egy mázsa 
gabonát arat le, a másik gazda pedig 17 mázsát. A sikerhez nem mindig elegendő a jelensé-
geket megfigyelni, sokszor a dolgok szerencsés összejátszása is szükséges.

A kutatóintézetben, ahol dolgozott, egyszer egy lombikkal a kezében véletlenül megbot-
lott, és a lombik tartalma egy borsótábla végére ömlött. Mikor kikelt a borsó, jöttek hozzá 
a technikusai, és mondták neki, hogy nézze meg a borsótáblát. Azon a bizonyos területen 
szép, egészséges, óriási borsóhüvelyek nőttek. A tábla többi része alig hozott valami ter-
mést.

Béres József tudta, mi volt a lombikban, és igazolva látta korábbi hipotézisét, hogy nem 
az intenzív termeléssel – a túlzott műtrágyázással, növényvédő szerekkel – kell segíteni, 
javítani az „életet”, hanem az eredeti környezet, a talaj életerejét kell természetes úton visz-
szaállítani.

Az élet legfontosabb makro- és mikro-alkotóelemeit kell biztosítani a növényeknek és 
az összes élőlénynek, és mindenből meg kell teremteni az élőlények számára legmegfele-
lőbb egyensúlyt. Így például ahol sok káliumot adnak a talajba, a növények gyökérszőrein 
– ahol a táplálékfelvétel történik – túlsúlyba kerül a kálium, és nem férnek oda azok az 
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elemek, amelyek pedig létfontosságúak a növekedéshez, a betegségek elleni védekezés ki-
alakításához.

Megfigyelései során észrevette, hogy a kórokozók az egészséges növényben is jelen van-
nak, csak éppen nem okoznak tüneteket. A kóros tünetek csak akkor alakulnak ki, ha a 
növények ellenálló képessége – az életfontosságú nyomelemek hiánya miatt – legyengül.

Megfigyeléseit később próbálta az állatokra és az emberekre is alkalmazni. Ez a világ ak-
kori állása szerint „hiba” volt, azaz az orvostudomány és a víruselmélet szerint ez eretnek-
ségnek számított. Több évtizedes meghurcoltatása ezekben az években kezdődött. Ered-
ményeit legfeljebb megtűrték, de el nem fogadták, a hivatalos kutatási eredményeket nem 
engedték publikálni. Egyetlen ember volt abban az időben, aki bízott benne, mellé állt, biz-
tatta, Teichmann Vilmos professzor, az osztályvezetője az intézetben.

A kezdetektől számítva több, mint harminc év telt el, és azóta sok százezren használ-
ják, milliók ismerik és az ország legtávolabbi pontján is kapható a Béres-csepp, amit azóta 
már gyógyszerré nyilvánítottak, és mintegy 30 készítményből álló termékcsaláddá bővült, 
amelynek minden tagja az egészség megőrzését és védelmét szolgálja.

A találmány újszerűségéből adódó értetlenség és szakmai, politikai ellenállás ellenére a 
Béres-cseppet egyre többen ismerték meg, és gyógyultak meg a segítségével.

A kezdeti nehézségek 

A találmány és feltalálója hosszú utat járt be a Béres-csepp első változatának 1972-es meg-
alkotása óta. Dr. Béres József kutató 1972-ben állította össze a nyomelemek speciális kom-
binációját, a Béres-cseppet, amely immunrendszert erősítő hatása miatt hatékonynak bizo-
nyult a daganatos betegségek kiegészítő kezelésében is. A találmány újszerűségéből adódó 
értetlenség és a politikai üldöztetés ellenére a Béres-cseppet és feltalálóját – szájhagyomány 
útján – rövid idő alatt egész Magyarország és a régióban élő magyar lakosság is megismerte 
és megszerette. 

A szakmai elit részéről egy ideig csak közöny, nemtörődömség volt tapasztalható, de 
ahogy híre ment Béres József sikerének, ellenállás és gáncsoskodás kezdte a közömbösséget 
felváltani, ami legtöbbször irigységből, féltékenységből táplálkozott. 

A politikai rendszer Béres-cseppel szembeni stratégiája eleinte a nyílt üldözés (felbontották 
a neki szóló leveleket, küldeményeket, később minden teketória nélkül munkatársaival együtt 
kizárták az épületből, ezután következtek a feljelentések), majd az „agyonhallgatás” volt.

Kevesen voltak, akik őszintén örülni tudtak felfedezésének. Azok, akik meggyógyultak, 
persze nagyon örültek. A kutatókat, orvosokat, politikusokat végképp nem érdekelték az 
eredmények, és főleg nem százak, ezrek gyógyulásai. 1975-ben bűnvádi eljárás indult elle-
ne. Feljelentették a rendőrségen sarlatánságért, elkobozták jegyzeteit, kutatási eredményeit, 
rendőröket állítottak a lakásához.

Akkoriban már sokan ismerték, és a politika hangos tiltakozása ellenére sokan a kutató 
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mellé álltak. A támogatók között sok híres ember is előfordult: Ratkó József költő, Nagy 
László, Balczó András, Déry Tibor. Nagy László megrázó anyagot írt Béres József küz-
delmeiről az Élet és Irodalom számára. A megjelenés előtti utolsó pillanatban letiltották. 
Helyette egy „tudományos” cikket publikáltak, ami megpróbálta hiteltelenné tenni az elért 
eredményeket. Hasonlóképpen járt Kósa Ferenc is, akinek Balczó András adta az ötletet, 
hogy helyette inkább Béres Józsefről készítsen filmet.

Bár 1978-tól kapható volt a Béres-csepp, a rendszer a nyolcvanas évek végéig akadályozta 
a szer népszerűsítését és terjesztését. Ennek ellenére ezrek látogattak el a feltaláló vidéki 
otthonába, ahol – amíg Béres József bírta – a rászorulók ingyen kaptak a készítményből. 
A Béres-csepp történetében komoly fordulatot 1989 hozott, amikor megalakult a Béres 
Részvénytársaság. Ugyanebben az évben a Magyar Televízió bemutatott egy riportfilmet a
Béres-cseppről és alkotójáról, amelyben a készítmény segítségével felépült betegek is meg-
szólaltak. A film után ezrek álltak kígyózó sorokban a Béres-cseppet árusító boltok előtt.
A készítmény népszerűsége és sikere azóta is töretlen. A Béres-cseppet 2000 januárjában 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerré nyilvánította. 2002-ben dr. Béres Józse-
fet a köztársasági elnök hazánk legrangosabb tudományos elismerésével, a Széchenyi-díjjal 
tüntette ki. Egy 2001-ben végzett független felmérés szerint Magyarországon – saját ka-
tegóriájában – a Béres-csepp lett a legmegbízhatóbb márka. Mindemellett a Béres-csepp 
– az Algopyrin után – a második legnagyobb forgalmú recept nélkül kapható gyógyszer 
Magyarországon, amely eljutott külföldre is, népszerű a Kárpát-medence más országaiban, 
de Oroszországban és Ukrajnában is százezrek használják és szeretik.

Kósa Ferenc filmje Béres József kálváriájáról

Kósa Ferenc barátain keresztül ismerte meg dr. Béres Józsefet, és azt a sziszifuszi munkát, 
amellyel az egyik legsúlyosabb népbetegség ellen indult csatába akkor immár három évti-
zede. Mivel ellentmondásos híresztelések, hiedelmek és előítéletek alakultak ki, ezért a for-
gatócsoport – még 1976-ban – arra vállalkozott, hogy dokumentumfilmet készít dr. Béres
József munkájáról, sorsáról. Munkájuk során nap mint nap tapasztalhatták, hogy az igazság 
kiderülését milyen végzetesen akadályozhatják a különféle előítéletek. 

Bár a film a Béres doktor körüli történésekről szól, végül mégis egy olyan kortünetről ad
társadalmi keresztmetszetet, amelynek jellegzetességei a mai napig is fellelhetők társadal-
munkban. A film közvetlen témája tehát a Béres-ügy, s a körülötte örvénylő előítéletek. Tíz
hosszú esztendőre volt szükség ahhoz, hogy a filmet nyilvánosan is bemutathassák. A ren-
dezőt senki sem vádolhatta azzal, hogy előkészületlenül, egyoldalúan mutatja be az akkor 
jelenségnek is felfogható, Béres doktor körüli „mizériát”. 

A film készítői, miután megismerték a Béres-csepp körüli problémakört, feltették maguk-
nak a következő kérdést: mit tehet egy, a jelenlegi tudásunktól eltérő módon gondolkodó 
biológus, ha a hivatalos és törvényes előírásoknak megfelelő toxikológiai és hatásvizsgálatok 
elvégzésére semmi esélye, de szilárdan hisz az igazában? 
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Ha készítményét a hivatalos szervek engedélye nélkül betegeken kipróbálja, kuruzslónak 
minősül és összeütközésbe kerül a törvénnyel. Ha viszont nem próbálja ki – sehogyan se 
tudja bizonyítani az igazát. Az a biológus tehát, akitől megvonják az objektív megítélés re-
ményét, szakmailag reménytelen helyzetbe kerül.

Természetesen mindenki másképp reagál az akadályozó tényezőkre: Béres József inkább 
azt vállalta, hogy kuruzslónak bélyegezzék. Ellenszolgáltatás nélkül adni kezdte a készít-
ményt különféle, önként jelentkező betegeknek, főként olyanoknak, akiket az orvosok 
menthetetlennek ítéltek, akik esetében további gyógykezelésnek nem látták se célját, se ér-
telmét. Ettől kezdve minden összegabalyodott. Az események sisteregve fölgyorsultak és 
szinte áttekinthetetlenné váltak. Legendák terjedtek országszerte csodálatos gyógyulások-
ról, hisztérikus indulatok, pró és kontra előítéletek izzottak fel Béres József körül.

Ez volt az a pillanat, amikor filmezni kezdtek. Közvetlen közelről lehetett érzékelni, mi-
lyen irracionális helyzetek és folyamatok jönnek létre, ha az érdemi megítélés helyére előíté-
letek tolakodnak. Kamerák követték az eseményeket és a betegek sorsának alakulását. 

Természetesen a tények dokumentálása nem helyettesíthette a szakszerű klinikai kipróbá-
lás tapasztalatait, de az összekuszálódott helyzet feltárásával és néhány gyógyulási folyamat 
bemutatásával, ha mást nem is lehetett elérni, legalább felhívták a közvélemény, az illetékes 
szakemberek figyelmét, hogy a kialakult zűrzavarban korántsem babra megy a játék, hanem
életre-halálra. 

Elsősorban a Béres-csepp hivatalos toxikológiai vizsgálatát kellett elintézni. Hosszas sza-
ladgálás, agitálás, vitatkozás, könyörgés eredményeképpen a Chinoin Gyógyszergyár meg-
bízásából az Országos Onkopathológiai Intézetben elvégezték a Béres-csepp toxikológiai 
vizsgálatát. A hivatalos összegzés szerint a készítmény nem toxikus, tehát az egészségre nem 
ártalmas, és nincsenek kedvezőtlen mellékhatásai. Ez nagy megkönnyebbülést jelentett a 
film készítői számára, hiszen akkor már ezrek és ezrek fogyasztották a Béres-cseppet, és
legalább abban biztosak lehettek, hogy nem ártalmas. 

Joggal lehetett remélni, hogy végre sor kerülhet a készítmény hatásának klinikai vizsgá-
latára is. Ehelyett azonban salamoni döntés született: a klinikai hatásvizsgálatokat elnapol-
ták, viszont a tömeges igények kielégítése, valamint az országszerte fellobbanó indulatok és 
feszültségek csillapítása végett elrendelték a készítmény gyártását. A Béres-csepp valóban 
példás gyorsasággal, általános erősítőszerként az üzletekbe került.

A film alkotója, Kósa Ferenc szerint a ’70-es évek közepe táján is sokan hitték, hogy hala-
dásunk semmi mással nem helyettesíthető feltétele az emberi teljesítmény lehető legigazsá-
gosabb megítélése és értékarányos tisztelete. Ennek hiányában az ország teljesítőképessége 
szükségszerűen visszaesik, mert az igazságérzet folyamatos sérülései előbb-utóbb a terem-
tő-cselekvő energiák hanyatlásához vezetnek. És ezt az erkölcsi jellegű hanyatlást nem lehet 
kiegyensúlyozni sem külföldi kölcsönökkel, sem pedig tetszetős tévéműsorokkal, csak és 
kizárólag az igazságos megítélés érvényesítésével. 

Jellemző, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató, hogy ez idő tájt, amikor még a Béres-
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ügy drámája zajlott, dr. Vizi E. Szilveszter egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, az 
Egészségügyi Minisztérium tudományos kutatási főosztályvezető-helyettese – aki mellesleg 
a Béres-ügy amolyan kormánybiztosa volt – egy nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy az 
efféle ügyekben mi a megoldás, szó szerint ezt válaszolta:

„Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az igazukat bizonyíthassák. Ha valaki a talál-
mányt letette az asztalra, segítségül kell hívni a legjobb szakembereket, hogy fejtsék ki róla 
a véleményüket. És ha ez sem látszik elegendőnek, akkor nemzetközi fórum elé viszik a 
készítményt. Csak ezek után szabad és kell dönteni a felfedezés értékéről ... A gyógyszerku-
tatás esetében egyetlen téves tájékoztatás is tragédiákat okozhat ... Ha kétely támad egy-egy 
döntés körül, akkor újabb vizsgálatot kell elrendelni. Meg kell adni a bizonyításra minden 
lehetőséget.”

Ezek világos, felelősségteljes, gondolkodó emberhez méltó szavak. Ez az a hang, amivel 
maradéktalanul egyetérthet a biológus, a filmes, a költő s a kormánybiztos. Elvileg és erköl-
csileg létre is jött ez az egyetértés, de a gyakorlati megvalósításban az előítéletek mégis fö-
lénk kerekedtek. A józan észnél nagyobb erők léptek működésbe. Téved, ha valaki egy, két, 
néhány személyre gondol. Azok is tévednek, akik ezt a késlekedést csupán egy idejétmúlt, 
önkényességre hajlamos, centrális-bürokratikus hatalmi alakzatból eredeztetik.

A Béres-film sohasem volt betiltva, 1976-ban megszakadtak a munkálatai, befejezésére
1986-ban, tíz év szünet után került sor. S milyen sors vár egy rendezőre, aki a filmjét nem
fejezheti be és nem bocsáthatja a nyilvánosság elé? Hasonló sorsra jut, mint a biológus, 
akinek nem adatik meg, hogy az igazát bizonyítsa. Mendemondák, találgatások, előítéletek 
alakulnak ki körülötte, elterjed róla, hogy eretnek lett.

Fény az alagút végén

Béres József fáradhatatlan kitartása, barátai, a meggyógyult emberek egyre növekvő száma, 
végül a hivatalos szakmát meghátrálásra késztette.

A változást a csepp és feltalálója életében – mint említettük –  1989 hozta. Innentől fel-
gyorsultak az események a cég életében. 1993-ban piacra került a pezsgőtabletta-család 
első tagja, a Béres Vitalin, s ugyanebben az évben kezdte meg működését a Béres Alapít-
vány a Teljes Életért nevű karitatív szervezet is. Évente újabb készítményekkel bővült a 
vállalat termékpalettája, amely – a Pharmasol Rt., majd később a Libra Rt. felvásárlásával 
– a gyógyszer-nagykereskedelemben is komoly érdekeltségeket szerzett. 1997-ben a Béres 
Holding már közel 500 főt alkalmazott. A gyógyszeripar is elismerte a Béres-termékek gyó-
gyító hatását.

A gyógyszerésztársadalom hivatalos „elismerésére” 2000-ig kellett várni: ekkor törzsköny-
vezte a Béres-cseppet az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerként. Ugyanebben az 
évben a részvénytársaság Magyarország legnagyobb, vény nélküli gyógyszereket gyártó és 
forgalmazó vállalata lett. A társaság 2004-es árbevétele 4,858 milliárd forint, üzemi nyeresé-
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ge 870-880 millió forint volt. 2005-ben a cég 5,7 milliárdos árbevétellel és 1 milliárd forint 
körüli üzemi nyereséggel számolt.

Dr. Béres József élete utolsó tíz esztendejében több kitüntetésben is részesült. Az egész-
ségmegőrzés társadalmi szintű elfogadtatásában végzett munkájáért a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Tiszti keresztjével jutalmazták. Pro Naturali Medicina plakettet kapott 
a természetgyógyászatért végzett több évtizedes munkássága elismeréséül, s 2002-ben 
megkapta a Köztársasági Elnök Érdemérmét is. Ugyanebben az évben Üzleti Tisztességért 
díjban részesült a Rotary International szervezettől, s elnyerte az Év Vállalkozója kitünte-
tést is.

A csepp születésének 30. évfordulójára a társaság már a határon túlra is kiterjesztette pia-
ci pozícióit: befektetésekbe fogott Oroszországban, Ukrajnában és Szlovákiában, sőt később 
Romániában is.

A birodalom

A kitartó kutatás és küzdelem a bürokrácia szélmalmai ellen lassan kezdte megérlelni gyü-
mölcsét, a cseppekből kiindulva egy egész termékcsalád alakult ki, és a Béres név komoly 
márkanévvé nőtte ki magát. A Béres-termékek – gyógyszerek, gyógyhatású készítmények és 
étrendkiegészítők – minden településen megtalálhatók, és a legkisebbektől a legidősebbekig 
sok millióan ismerik és használják őket.

A névadó vállalat, a Béres Gyógyszergyár, nem szokvá-
nyos cég: egy karizmatikus kutató találmányára építve, ma-
gyar tulajdonú családi vállalkozásnak indult, és a több mint 
egy évtizedes piaci verseny során is sikerült megőriznie füg-
getlenségét, népszerűségét és emberközpontúságát. 
A Béres birodalom jó kezekben van, hiszen az idők folyamán 
családi vállalkozássá alakult: a legendás hírű kutató fia, dr.
Béres József és menye, Béres Klára vegyészek, akik a Béres 
Rt. megalakulásakor kutatóként kapcsolódtak be a munká-
ba, majd a sors úgy hozta, hogy a kémcsöveket maguk mö-
gött hagyva, aktívan szerepet vállaltak a cég irányításában.

Eleinte idősebb Béres József féltette a fiát a megpróbálta-
tásoktól, ezért azt szerette volna, hogy a fia járja a maga útját, hiszen tehetséges kutatóként
indult, gyorsan ért el jelentős szakmai sikereket. Pályakezdőként az egyik Központi Kémiai 
Kutató Intézet kutatójaként éves tanulmányi ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba. Ki-
csi leányukkal együtt utaztak el 1983-ban Salt Lake Citybe. Ez szakmailag is nagy előrelé-
pést jelentett. Az ott végzett munka eredményeire támaszkodva szerezte meg hazajövetele 
után hamarosan ifjabb Béres József a kémiai tudományok kandidátusa címet.

A fiatal kutató továbbra is a Központi Kémiai Kutató Intézetben dolgozott, míg felesége a
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Chinoin Gyógyszergyár egyik kutatólaboratóriumába került. Majd 1987-ben megszületett 
Marcell fiuk. Amikor 1989-ben megalakult a Béres Rt., az ifjabb Béres József válaszút előtt
állt: akadémiai karrier vagy a kockázat vállalása Béres József mellett. A Béres Rt. sorsa akkor 
teljesen bizonytalan volt, ifjabb Béres József pedig egy újabb külföldi tanulmányút előtt állt.
A fiúnak az apa mellett a helye, döntött a fiatalabb Béres József és felesége, így 1990 január-
jától a fiú a részvénytársaság főállású munkatársa lett, majd felesége is csatlakozott.

A házaspár eleinte a végzettségének megfelelően kutatással kezdett el foglalkozni, majd 
1992-ben egy belső tulajdonosi válságot követően új menedzsment került a vállalat élére. 
Ekkor kezdett el a házaspár aktív szerepet vállalni a cég irányításában. Mindketten tagjai 
az igazgatótanácsnak, és a fiatalabb dr. Béres József lett a Béres Gyógyszergyár Rt. elnöke,
felesége pedig a kommunikációs igazgatóságot vezeti. 

Életrajzi összefoglaló 

1920. február 7-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Záhonyban. 

1926–1932 Általános iskolai tanulmányok a szülőfaluban. 

1936–1938 Gyári munkás a záhonyi fűrésztelepen. 

1938–1940 Kertészetet tanul a Duna–Tisza közi Mezőgazdasági Kamara Kertmunkásképző Iskolájá-
ban Kecskeméten, szakkertészként végez. 

1941 Bevonul katonának. 

1942 Szolgálati ideje alatt középiskolai levelező tanulmányokat kezd a kassai II. Rákóczi Ferenc Pre-
montrei Gimnáziumban. 

1943 A tanulmányok félbeszakadnak, frontszolgálatra kerül a Kárpáton túli területekre. 

1945 Hazatér a frontról, bal válla és karja sebesülés következtében bénult. 

1945–1947 Hadigondozott, jövedelmét kertészeti munkával igyekszik kiegészíteni. 

1947 Házasságot köt Pap Katalin tanítónővel. 

1948 Befejezi gimnáziumi tanulmányait a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban, 
érettségi vizsgát tesz. Megszületik leányuk, Katalin. 

1948–1950 Szövetkezeti ügyvezető Záhonyban. 

1950–1953 Építőipari munkás Nyírmadán. 

1952 Megszületik fiuk, József.

1954–1963 Laboratóriumvezető az Állami Mezőgazdasági Gépállomás kisvárdai laboratóriumában. 

1961–1965 Egyetemi tanulmányokat folytat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tu-
dományi Karán. 

1965 Agrármérnöki diplomát szerez. 

1964–1989 A Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet tudományos munkatársa, az intézet tudomá-
nyos tanácsának tagja. 
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1968 „Summa cum laude” minősítéssel doktori szigorlatot tesz általános élettanból és agro-biokémiá-
ból; értekezésének címe: A jód agrokémiai és fiziológiai jelentősége, különös tekintettel a burgonya
leromlására. 

1955–1972 Talajtani, analitikai, talajgenetikai, térképszerkesztési, üzemtani, kórélettani, környezetvé-
delmi, kemizálási, tápanyag-gazdálkodási tanfolyamokat végez. 

1972 Megalkotja a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati készítményt, a 
későbbi Béres-cseppet. 

1973–1976 A Kisvárdai Járási Kórház laboratóriumában másodállásban dolgozik. 

1975 Kuruzslás vádjával bűnvádi eljárás indul ellene. 

1976 Megtörténik a készítmény szabadalmi bejelentése. 

1978 Kereskedelmi forgalomba kerül a Béres-csepp. 

1982 Kifejleszti az állatok egészségvédelmét szolgáló, nyomelemtartalmú takarmánykiegészítő Stibol 
termékcsaládot. 

1987 Bemutatják Kósa Ferenc 1976-ban és 1986-ban róla és munkásságáról forgatott, Az utolsó szó 
jogán című dokumentumfilmjét.

1988 Társadalmi kezdeményezésre létrejön a Béres Alapítvány. 

1989 Az alapítvány megszűnik, megalakul a Béres Részvénytársaság, amelynek egyik alapítója, igaz-
gatóságának tagja, tudományos munkatársa. A Kósa-féle filmet bemutatja a televízió, ez országos
hírnevet szerez számára. 

1993 Béres Alapítvány a Teljes Életért néven karitatív célokat szolgáló alapítványt hoz létre a Béres 
Rt.-vel. 

1993-tól a Béres Részvénytársaság elnöke. 

Találmányok, szabadalmak

Lajstromszám Ügyiratszám

P9801499 Béres Vagyonkezelő és 
Fejlesztő Kft.

Metasztázisgátló gyógyászati készítmény és eljárás ennek 
előállítására

P9401143 Béres Export-Import Rt. Vizes koncentrátum és eljárás ennek előállítására

P9005673 „NYÍRSÉG”  
Konzervipari Vállalat

Eljárás élettanilag fontos mikro- és makroelemek bevitelére 
alkalmas élelmiszerkészítmények előállítására

P8905368 MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézete

Eljárás karbociklusos nukleotid egységeket tartalmazó új 
oligonukleotidok és az ezeket az oligonukleotidokat hatóanyagként 
tartalmazó kemoterápiás gyógyszerkészítmények előállítására, 
valamint az oligonukleotidok géntechnológiai felhasználására

217125 P9300680 Béres Rt. Cukor- és nátriummentes pezsgőtabletta és -granulátum és eljárás 
azok előállítására

213952 P9502736 Béres Export-Import Rt. Dohány vírusbetegségeinek leküzdésére alkalmas készítmény, 
eljárás előállítására és alkalmazására
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Lajstromszám Ügyiratszám

212414 P8901895 Béres Export-Import Rt. Diagnosztikai eljárás az ember immunbiológiai és anyagcsere-
funkcióival összefüggő prekarcinomás és daganatos állapotának 
vagy ezek hiányának a jelzésére

207799 P9102492 Béres Vagyonkezelőt. és 
Fejlesztő Kf

Eljárás a retikuloendotéliális rendszer befolyásolására, továbbá 
degeneratív mozgásszervi megbetegedésből származó vagy 
daganatos kórképeket kísérő krónikus fájdalomszindrómák és 
mukoviszcidózis kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény 
előállítására

202363 P8400933 Vetőmag Vállalat
Kutató Központja

Eljárás szerves komplex vegyületet tartalmazó baktericid 
készítmény előállítására

187467 P8103250 Béres Export-Import Rt. Eljárás az állatok takarmányhasznosulását elősegítő alimentáris 
eredetű egészségromlások kivédésére alkalmas készítmény 
előállítására

Irodalom:

www.beres.hu/cegunkrol_beresjozsef.html 

index.hu/tech/tudomany/beres060326/ 

mfor.hu/cikk.php?article=26074 


