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A Dr. Georg Winter-életműdíjat a KÖVET 
Egyesület kétévente ítéli oda az arra legér-
demesebb, a fenntarthatóság érdekében 
elhivatottan munkálkodó szakembernek. 
Mit jelent Önnek, hogy 2014-ben megkapta 
ezt a díjat?
Első reakcióm a megilletődés volt. Örültem, 
büszke voltam. Aztán elbizonytalanodtam: 
tényleg jár ez nekem, hiszen csak tettem a 
dolgomat. S végül megszeppentem – ezek 
szerint már abban a korban lennék, ami-
kor életműdíjat szoktak kapni emberek? Ez 
utóbbit azért legyűrtem valahogy, mert úgy 
érzem, van még bennem lendület, nyitott 
vagyok a változásokra, szeretnék új dolgokat 
csinálni  − még  nem a nyugdíjra készülök.

Napi feladatai mellett aktívan dolgozik az 
újpesti gyógyszergyár környezeti terhelésé-
nek csökkentésén is. Miért tartja fontosnak 
a fenntarthatóságot a gyógyszeriparban?
A mi iparágunk küldetése nagyon szép, jól 
nyomon követhetők és átláthatók a folya-
matai, okos, elhivatott emberek dolgoznak 
benne. Könnyű vállalni azt, hogy az emberek 
egészségéért dolgozunk, könnyű elhivatott-
ságot érezni. Azonban sem a makrogazdasá-
got, sem a természettudományi alapszabá-
lyokat nem tudjuk befolyásolni. Egy csökkenő 
támogatási rendszer mellett kell újabb, 
hatékonyabb, biztonságosabb, korszerűbb 
− így óhatatlanul drágább – készítményekkel 
előállnunk, gyakran bonyolultabb – így hulla-
dékot is termelő – szintézisutakat felfedez-
ve. Az viszont nem lenne összeegyeztethető, 
ha az egyébként is fogyó természeti erőfor-
rások igénybevételével jutnánk korszerűbb 
készítményekhez. Nem lehetünk Janus-ar-
cúak ebben a kérdésben sem.

Mire a legbüszkébb az eddigi pályafutása 
során?
Büszkélkedni nem igazán szoktam. Még a 
közvetlen munkatársaim között is volt, akit 
meglepett, hogy a lejárt gyógyszerek begyűj-

tésére kialakított hazai hálózat megteremté-
sében jelentős szerepem volt. Az a berende-
zés pedig, amely évek óta remekül működik 
és rengeteg vegyszer megtakarításával mé-
regtelenít egy bizonyos típusú szennyvizet, 
tényleg fi gyelemre méltó: hazai fejlesztés, 
hazai gyártmány. Annak nagyon örülök, hogy 
a feladatokhoz mindig megtaláltam a támo-
gatókat: minisztériumi kolléganőt a rendelet 
megalkotásához, vezetőket az ötletek fi nan-
szírozásához, kollégákat a mérések kivite-
lezéséhez és az ötletek megvalósításához. 
Egyedül nem értem volna el semmit.

A díj nyilván ösztönzően hat a tevékenysé-
gére. Mik a további tervei a fenntartható-
ság útján?
Vannak még bizarr elképzeléseim. Szeret-
nénk megoldani, hogy a kilevegőzők szer-
vesanyag-tartalmát ne helyben kelljen ke-
zelnünk, hanem a szomszédos erőműben 
el lehessen égetni. Így a hőtartalom hasz-
nosulna, ott kezelnék, ahol amúgy is nagy 
hatásfokkal történik az égetés, és nem kel-
lene pluszenergiát felhasználni. A tisztított 
talajvizet pedig szeretnénk locsolásra fel-
használni, így vizet takarítanánk meg, és a 
csatorna terhelése is csökkenne. Ezeknek az 
elképzeléseknek a megvalósítása jelentős 
hatósági munkát és támogatást is igényel.

Mit üzen a jövő környezetvédelmi szakem-
bereinek?
Törekedjenek a holisztikus gondolkodásra. 
Vegyenek számba minden (mellék)hatást, és 
merjenek elengedni egy kezdetben tetsze-
tősnek tűnő ötletet, ha a részletes vizsgá-
lódás során esetleg kiderülne, hogy túl nagy 
környezeti árat kellene fi zetni valamiért. Ne 
kergessenek illúziókat, higgyenek az anyag-
megmaradás törvényében: nincs zéró kibo-
csátás. Az anyag nem vész el, legfeljebb ke-
vésbé veszélyessé vagy energiává alakul át. 
Ebben a bonyolult, sokdimenziós rendszerben 
kell megtalálni az elérhető legjobb megoldást.

Ódor Erzsébet több mint 30 éve dolgozik az 
egyik legjelentősebb hazai gyógyszergyár, 
a Chinoin Zrt. környezetvédelmi tevékeny-
ségéért. A Chinoin színeiben szoros együtt-
működést alakított ki iparágon belüli és kívüli 
szakmai szervezetekkel, emellett magánem-
berként is lelkes környezetvédő. Az ő kezde-
ményezésére indult el a lejárt szavatosságú 
gyógyszerek begyűjtése, amely nonprofi t 
szervezetként eredményesen működik tovább.
A Magyarországi Gyógyszergyártók Orszá-
gos Szövetsége (MAGYOSZ) Környezetvé-
delmi Albizottságának választott elnökeként 
Ódor Erzsébet 2002 óta tagja az Országos 
Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő 
volt a nemzeti delegált az iparág képvisele-
tében a BAT referenciadokumentumok kidol-
gozásáért felelős munkacsoportban. 2001 
és 2003 között a KÖVET Elnökségi tagja volt.
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