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EGIS GYÓGYSZERGYÁR ÜZEMLÁTOGATÁS 
2017.03.07. 

Alapításának századik évfordulóján egyedülálló tudományos és technológiai központot 

avatott budapesti székhelyén az Egis Gyógyszergyár Nyrt. A vállalat azzal a céllal hozta létre 

az Egis Tudományos és Technológiai Központot (ETTK), hogy XXI. századi környezetben, 

világszínvonalú interaktív eszközök segítségével mutassa be az orvosok és a gyógyszerészek 

számára a hatóanyag- és késztermékgyártás gyakorlatát, valamint a gyógyszeripari 

kutatás-fejlesztés területét. Szakkollégiumunk Dr. Ronkay Ferenc 2016/17 tavaszi 

emlékfélévének második üzemlátogatásának keretében a jelentkezők a gyógyszergyár 

budapesti modern és interaktív látogatói központjába látogathattak el. 

AZ ÜZEMLÁTOGATÁS 

Az üzemlátogatás első napirendi pontjaként minden visszaigazolt résztvevő sikeresen 

megérkezett reggel 9:45-re a Gyógyszergyár Keresztúri úti központjához, a gyülekező helyre. 

Gyors létszámellenőrzés után bejelentkeztünk a portán, ahol átvehettük egyedi, kóddal 

ellátott belépőkártyáinkat, valamint a későbbi vetítéshez szükséges 3D szemüvegeket.  

Ez utóbbiak ugyanis a látogatás első mozzanata miatt voltak fontosak, mivel a 

gyógyszergyárat, valamint általánosabb hangvételben a gyógyászatot bemutató kisfilmek 

3D-s vetítésűek voltak. Ezekben röviden nyomon követhettük egy kapszula útját egészen az 

alapanyagok beszerzésétől a betegekig, a molekulák nézőpontjából. A második videóban 

a gyógyszergyár történelmébe kaphattunk részletes betekintést egészen az alapítókig. 

Ezek után következett a létesítményen belüli körbevezetés Mészáros Mária és Bedecs 

Gabriella útmutatásával. A három szintes látogatóközpont részekre bontotta a gyártás 

folyamatainak bemutatását egészen az alapanyagok összeállításától a csomagolásig. 
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Mindemellett a 3. szinten az EGIS kutatási és fejlesztési törekvéseibe is betekintést 

kaphattunk.  

A résztvevők egy interaktív, virtuális gyárlátogatás keretein belül minden szinten érintő 

paneles pultokon követhették nyomon a gyógyszergyár gyártási folyamatát. Ily módon az 

üzem minden helyisége bejárhatóvá vált, annak ellenére, hogy az üzembe a szigorú 

sterilizációs, és biztonsági intézkedések miatt látogatók nem léphetnek be. Az alsó szinten a 

gyógyszerek alapanyagainak származási helyét, illetve nyers, feldolgozatlan formáját 

ismerhettük meg. A középső szinten ezzel szemben a gyár belsejében is körülnézhettük. Ezen 

a szinten a vállalkozó szelleműek az árupakoló szimulátorban is kipróbálhatták 

ügyességüket, ahol időre kellett csomagokat vinni a gyógyszergyár raktárán belül, egy 

élethű targonca szimulátorrá alakított változatában. Emellett több helyen is lehetőség nyílt 

fotók készítésére olyan környezetben, mint például az alapító vezérigazgatói iroda korhű 

másában, panoráma képkészítő fülkében, de még egy egészségügyi védőruhában is. A 

fotók e-mailben való elküldésére természetesen lehetőség nyílt, így mindenki elküldhette a 
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saját e-mail címére az elkészült fotóit. Az érdeklődők ezen a szinten elkészíthették a saját 

EGIS kézkrémjüket is.  

A harmadik szinten a kutatási és fejlesztési részleget ismerhettük meg, ahol 7 nagyméretű 

interaktív képernyőn lehetőség nyílt betekintést nyerni az EGIS jelenlegi kutatási projektjeibe, 

természetesen ismeretterjesztő szinten. Emellett kvízekkel, játékokkal, fejtörőkkel, és 

érdekességekkel is szolgáltak számunkra a pultok. Az egyiken például olyan érdekességet 

olvashattunk, hogy hány autót vehettünk volna a Gyógyszergyár által az elmúlt évben 

kutatásra fordított pénzből: elképesztő, több, mint 4600 darabot! 

Úgy vélem, minden résztvevő számára hasznos ismeretekkel szolgált ez az üzemlátogatás, 

hiszen nem minden nap nyílik lehetőség betekintést nyerni az általunk naponta használt 

gyógyszerek és vitaminok előállításába.  

Hadar Ádám 
Az Energetikai Szakkollégium tagja 
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