
 

 

A PannonPharma cégcsoport magyar tulajdonú vállalkozások együttese, a 

tevékenység legnagyobb része a Dél-dunántúli régióban zajlik. 

PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 

- Alapítás éve: 1994 
- Fő tevékenysége gyógyszerkészítmények gyártása és forgalmazása 

(GMP) 
- Termék portfólió: gyógyszerkészítmények széles terápiás 

tartományban, kisebb számban orvostechnikai eszközök, étrend-
kiegészítő készítmények, kozmetikumok - közel 100 regisztrált termék 

- Gyártási tevékenység: 
o nem-steril szilárd gyógyszerformájú készítmények (tabletták, 

filmtabletták, kemény kapszulák, porok, granulátumok) 
o klinikai vizsgálati készítmények (szilárd és folyékony 

gyógyszerforma, nem-steril) 
- Kiterjedt kutatás-fejlesztési tevékenység biotechnológiai 

területen: 
o in vitro sejt és 2D, 3D szövettenyésztés, konfokális 

mikroszkópia, molekuláris biológiai technikák pl. 
gélelektroforézis, PCR 

o Fermentáció, törzsfenntartás, biológiai értékmérés 
o Vírus gyártási kapacitás (Embrionált tojás, Class I) 

- Minőségellenőrzési laboratóriumok: kémiai, gyógyszerforma, műszeres 
analitikai vizsgálatok (LC-DAD/FLD/MS, GC, IR, UV-Vis) és 
mikrobiológiai vizsgálatok 

- Gyártási és csomagolási tevékenységhez kapcsolódó raktározási, 
minőségbiztosítási és törzskönyvezési, forgalmazási feladatok ellátása 

- GMP, GDP, ISO 9001, ISO 14001 minősítések 
 

TRIGON Biotechnológiai Zrt. 

- Alapítás éve: 1981 
- A nagy tisztaságú, természetes alfa-interferon hatóanyagú termékek 

első magyarországi gyártója 
- Interferon analitika (szövettenyésztéses módszerek, ELISA) 
- Szolgáltatások: 

o Fehérje kémia 
o Bioaktív molekulák elválasztása 
o Down-stream műveletek 
o Steril gyártási kapacitás 
o Bérgyártás, klinikai vizsgálatokhoz is 
cGMP előírások szerint. 

Gyógynövénykutató Intézet Kft. 

- Vertikálisan integrált vállalat, profilja a növények gyógyászati célú 
kutatása, termékfejlesztés és gyártás 

- Több mint 100 éves hagyománnyal rendelkezik 
- A növénytermesztés GACP, a növényi gyógyszerek előállítása GMP 

előírásoknak megfelelően történik. 
- Fő tevékenységek: 

o Gyógyszerek, hagyományos növényi gyógyszerek és 
kozmetikumok gyártása, fejlesztése 

o Növénytermesztési technológiák 
o Növénynemesítés 
o Növényi szaporítóanyag termesztése 
o Növény fajták fenntartása 
o Génbank 
o Műszaki, kémiai, biológiai vizsgálat és elemzés 
o Populáció genetikai, molekuláris biológiai és genetikai 

vizsgálatok, kutatás 
o Kemotaxonómiai kutatás 

A Cégcsoport, a PannonPharma Kft. révén tagja a pécsi Biotechnológiai 

Innovációs Bázis klaszternek. 
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