
agy örömömre szolgál, hogy a Magyar Kémikusok Lapja 2014-ben tematikus külön-
számot szentel a hazai gyógyszeripar helyzetének bemutatására. A gyógyszeripar a
magyar vegyipar leginnovatívabb ágazata. A Századvég Intézet 2013 végén megje-

lent átfogó gazdasági elemzése kimutatta, hogy a nagy hazai gyógyszergyártók adják a
nemzeti hozzáadott érték 5 százalékát,
exporttevékenységük jelentős, továbbá
több mint 41 000 ember megélhetéséhez
járulnak hozzá. Mivel a gyógyszeripar az
egyik leginkább kutatásigényes iparág,
tagvállalataink kiemelt figyelmet fordí-
tanak a K+F tevékenységre, a nemzet-
gazdasági átlag nyolcszorosát fordítják
kutatás-fejlesztésre. Ez azért is fontos,
mert egyedülállóan magas szellemi hoz-
záadott értéket termelhetünk az ország
számára, ez pedig a versenyképesség
megtartásának és növelésének egyik meg-
határozó eleme. Ez a szám nemcsak a ma-
gyar gyógyszeripar gazdasági szerepvál-
lalásának szentel külön cikket, hanem
azoknak a kihívásoknak is, melyekkel az
elmúlt időszakban szembe kellett néz-
nünk. Az Európai Unió által prioritás-
ként kezelt gyógyszerbiztonsággal össze-
függő adminisztrációs tehernövekedés
és a hazai támogatási rendszer sajátossá-
gaiból eredő rendkívül erős árcsökken-
tések jelentik ugyanis a legnagyobb kihí-
vást tagvállalataink számára. Azt, hogy
ennek a felismerésnek mi a hozadéka az egyes tagvállalatoknál, honnan indultak és hová
tartanak, egyenként mutatják be a lapban. A MAGYOSZ bizottságainak jelenéről és jövő-
képéről, a szakmai feladatok közös megoldásairól és az egyetemekkel való közös munká-
ról is olvashatnak a különszámban. 

Bár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége majd negyedszázada ala-
kult meg, küldetésünk nem változott: a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados
tradícióinak továbbéltetése, új hagyományok teremtése. Célunk, hogy gyógyszereinkkel se-
gítsük az emberek gyógyulását, egészségük megőrzését, beruházásainkon és munkahe-
lyeinken keresztül pedig aktívan támogassuk országunk gazdasági versenyképességét. Tu-
datában vagyunk annak is, hogy jövőnk záloga az edukáció, ezért is tölt el örömmel, hogy
ez a különszám nyomtatott formában a Magyar Kémikusok Egyesületének több mint 2000
tagjához, vállalatokhoz, fiatal és leendő kémikusokhoz jut el a középiskolásokon és a ké-
miaversenyeken keresztül.

Jó lapozgatást kívánok az olvasóknak:
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