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Bayer: Tudomány egy jobb életért 

 
A Bayer a világ szinte minden táján ismert nemzetközi nagyvállalat. Az 
emberiség életét leginkább meghatározó területeken – mint például az 
egészségvédelem, a növényvédelem, vagy a polimer alapú ipari anyagok – 
folytat sikeres kutatásokat. 

A Bayer egészségügyi üzletágának köz-
pontja Németországban, Leverkusenben ta-
lálható. Az itt dolgozó kollégák olyan új ter-
mékek után kutatnak, amelyek különböző 
betegségek megelőzésére, felismerésére 
vagy kezelésére alkalmasak. 
 
 
 
 
 
 
 

A Bayer növényvédelmi ágazatának köz-
pontja szintén Németországban, Mon-
heimben található. Ez a terület napjaink-
ban világelső a növényvédelem, a kár-
tevőirtás, a növény- és vetőmag-nemesí-
tés kutatása terén. 
 

A Bayer anyagtudományi ága, a világ 
vezető polimer alapú ipari alapanyagok 
gyártóinak egyike. A polikarbonát és 
poliuretán alapanyagok kutatása, fej-
lesztése mellett, új megoldásokat kínál a 
festékek, lakkok, vagy ragasztók terü-
letén is. Termékeinek legnagyobb fel-
használói az autóipar, az építőipar, az 
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elektronika, a sport és szabadidős termékek gyártói, de ide sorolhatók a 
csomagolóipar és az egészségügyi berendezések fejlesztői is. 
Világszerte elismert, nemzetközi vállalat lévén a Bayer tisztában van 
társadalmi felelősségével is. Klímavédelmi beruházásai mellett a világon 
több mint háromszáz szociális jellegű projektet támogat. A Bayer vállalati 
filozófiájának és stratégiájának alapja a fenntartható fejlődésre való 
törekvés. 
A Bayer vállalat értékeit, küldetését egy mondatban a következőképp 
foglalhatjuk össze: 
 
 

„Tudomány egy jobb életért.” 
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