
A keznek a cég telephelyére. A dolgozók kényelmesebb munkába já-
rásának érdekében a cég saját buszt üzemeltet.

2007 és 2009 között gyakorlatilag megduplázták a cég mére-
tét, a profitját pedig megtízszerezték. Így lettek érdemesek 2010-
ben a Közép-magyarországi Régió Piacvezető Kategóriában a Pe-
gazus-díjra, amely a legdinamikusabban fejlődő magyarországi
kis- és középvállalkozások teljesítményét ismeri el. A Meditop
Kft. az elmúlt években is egyenletes növekedést tudott elérni. A
cég árbevétele 2013-ban megközelítette a 6 milliárd Ft-ot.

Annak érdekében, hogy megbízható, kiváló minőségű, a vá-
sárlók számára is megfizethető termékeket legyenek képesek elő-
állítani, folyamatosan fejlesztik a kutatási és gyártó kapacitásu-
kat.

Az elmúlt években közel 700 millió Ft-os beruházással új cso-
magolóközpontot létesítettek. Most fejeződött be egy több mint
1,1 milliárd Ft értékű beruházás, amelynek keretében új üzem-
csarnokot adtak át: ez lehetővé teszi a legmodernebb gyártási
technológiák bevezetését. Az új fejlesztés során a Meditop Kft. a
legújabb technológiai színvonalat képviselő tablettázógépet, kap-
szulázógépet és filmbevonó berendezést helyezte üzembe, ezzel
hatékonyabbá és versenyképesebbé téve a gyártást. Ezáltal a
gyártási kapacitás a háromszorosára növekedett.

A fejlesztések egyik fontos célkitűzése volt a munkakörülmé-

A rendszerváltozás után újonnan alakult vállalkozások közül el-
sőként szerzett gyógyszergyártási engedélyt a 100 százalékos ma-
gyar tulajdonban lévő Meditop Gyógyszeripari Kft.

A céget megalapító és a mai napig vezető Greskovits Dávid és
Ács Zoltán Budapest agglomerációjában, Pilisborosjenőn építet-
te fel az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai gyógyszeripari
kkv-t.

A céget 1990-ben alapították. Kezdetben gyógyhatású termé-
kek és gyógyszerek bérmunkában történő gyártásával foglalkoz-
tak. 1993-ban csomagolásra hosszú távú bérmunkaszerződést kö-
töttek a Ciba-Geigy svájci gyógyszergyárral. A megrendelő szigo-
rú minőség-politikájának irányelvei alapján a legmagasabb mű-
szaki színvonalra fejlesztették csomagolórészlegüket. A több mint
egy évtizedig tartó sikeres együttműködés számos további neves
külföldi gyártóval kötött bérmunkaszerződést eredményezett.

1995-ben létrehozták saját kutató-fejlesztő részlegüket. A ku-
tatógárda olyan kiváló, magasan képzett szakemberek közül ke-
rült ki, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeztek. Tudásuk-
kal és közreműködésükkel sikerült megteremteni azt a state-of-
art technológiát, amely lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szin-
tű megrendelői igényeket is ki tudják elégíteni.

Ma a Meditop Kft. 150 alkalmazottnak biztosít munkát, a he-
lyi lakosokon kívül többen Dorogról és Cegléd környékéről ér-
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gyógyszeripari vállalatok

A Meditop Gyógyszeripari Kft.
Ács Zoltán–Greskovits Dávid

Dr. Ács Zoltán a SOTE Gyógyszerésztudomá-
nyi Karán diplomázott. A Reanal Finomvegy-
szergyárban, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Rt.-ben, az Imarsel Chemical Co. Ltd.-ben szer-
zett termelési és vezetői tapasztalatot. 1995-től
a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igaz-
gatója, a Gyógyszerész Kamara Ipari Állandó
Bizottságának elnöke.

Dr. Greskovits Dávid gyógyszerész. 1997-től a
Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A Magyarországi Gyógyszergyártók Or-
szágos Szövetségének alelnöke, a kkv-szekció
elnöke, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szak-
osztály elnökségi tagja, az Ipari Szakmai Kol-
légiumi Tanács elnöke.



nyek javítása, illetve az energia hatékonyabb felhasználása, me-
lyet az új infrastrukturális beruházásokkal valósítottak meg.

A beruházáshoz az Európai Unió és a magyar állam kétszer
100 millió Ft pályázati támogatást adott.

Ma már nem csak a magyar piacon forgalmazzák termékei-
ket. Beszállítói a németországi gyógyszerpiac legnagyobb generi-
kus szereplőinek, ezen túlmenően Vietnamban regisztrálták és
forgalmazzák termékeiket, a Meditop helyi képviseleti irodáján
keresztül. Továbbá futó, illetve indulófélben lévő regisztrációik

vannak Kelet- és Nyugat-Európa, Közép-Ázsia több országában.
Exportjuk mára elérte az évi 800 millió forintot.

A K+F tevékenységre az árbevétel 15 százaléklát fordítja a vál-
lalkozás. Természetesen ez a ráfordítás nem teszi lehetővé azt,
hogy önerőből finanszírozzák az új készítmények fejlesztését,
ezért volt számukra rendkívül nagy segítség, hogy az új Széche-
nyi Terv keretein belül a közép-magyarországi régióban támo-
gatják a piacorientált K+F tevékenységet. Így a múlt évben 500
millió Ft támogatást nyert el a cég, egy új eredeti fájdalomcsilla-
pító gyógyszer-kombináció kifejlesztéséhez. 

A Meditop Kft. jövője szempontjából a K+F tevékenységnek
kiemelkedő jelentősége van, mert a fejlődést csak ez biztosíthat-
ja. Mára a cég elérte, hogy a kutatás-fejlesztés terén bármelyik
gyógyszergyárral összemérve versenyképessé vált.

K+F munkájuk eredményességét bizonyítja, hogy ma már 13
találmány és ennek megfelelően szabadalmi bejelentés született.

A magyar gyógyszeripar versenyképességének és jövőjének
megőrzése szempontjából elengedhetetlen a sikeres kutatás-fej-
lesztés.

Ez a hazai kis-közepes gyógyszergyárak számára, méretükhöz
képest nagy kihívást jelent, és csak nagyon átgondolt, megfelelő-
en felépített K+F programok kidolgozásával lehet sikereket elérni.
Ez a Meditop Kft. számára alapvető stratégiai célkitűzés. ���
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A PannonPharma cégcsoport
Pallos József Péter–Blazics Gyula

Pallos József Péter vegyészmér-
nök, a PannonPharma Kft. ügy-
vezetője, a cégcsoport tulajdonosa
és vezérigazgatója.

Dr. Blazics Gyula gyógyszer-ana-
litikai és gyógyszertechnológus
szakgyógyszerész, a kft. menedzs-
mentjének az alapítás óta tagja.

A PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.
1991-ben alakult Pécsett. Gyógyszergyárát
2000-ben építette fel Pécsváradon, és licen-
cek vásárlásával, továbbfejlesztésével, kisebb
gyógyszercégek átvételével fejlődött cégcso-
porttá. 

A PannonPharma Cégcsoport társaságai-
nak az a céljuk, hogy jó minőségű és elfogad-

ható árú generikus gyógyszereikkel elnyerjék a betegek, az orvo-
sok és a gyógyszerészek bizalmát.

A PannonPharma Cégcsoport teljes egészében magyar tulaj-
donú vállalkozások együttese. Kezdetben 37 főt foglalkoztattak;
2013-ban már 132 fő az átlagos állományi létszám! A tevékenység

legnagyobb része a halmozottan hátrányos helyzetű dél-dunán-
túli régióban zajlik.

A 2011 második félévétől életbe lépő újabb különadók és egyéb
büntető adók befizetése miatt a Cégcsoport vállalatai nagy erő-
feszítéseket tesznek azért, hogy sikeresen folytathassák a gyár-
tást és a kutatás-fejlesztési programot. 

Folyamatos növekedés, évről évre

PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., 
Pécsvárad

Az 1998-ban kezdődött új, zöldmezős beruházás – korszerű
gyógyszeripari tervezéssel – a nagyobb kapacitásokat, korszerű
és hatékony technikák alkalmazását tűzte ki célul. Az első épü-
letblokk 2000-ben készült el, a létesítményi bővítés, fejlesztés,
modernizálás folyamatos.
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A PannonPharma cégcsoport árbevételének és a dolgozók létszáménak alakulása
2001 és 2012 között

Export árbevétel
Belföldi árbevétel
Dolgozók létszáma


