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A Roche Beszállítói magatartási kódexe 
 

A Roche az üzleti tevékenységei során elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a 

legszigorúbb etikai normák alkalmazására törekszik. Fenntartható növekedésünket és 

sikerünket támogató szereplőként a beszállítóink (anyagok szállítói, szolgáltatók és 

szerződéses gyártók) fontos szerepet játszanak a működésünkben. 

 
A Roche a saját és partnerei hosszú távú sikerének, illetve a termékei betegekhez való 

eljutásának garantálása érdekében támogatja az innovációt és törekszik a gazdasági, 

társadalmi és környezeti fenntarthatóságra. A Roche a tartós hatású innovatív megoldásait 

tekinti a legnagyobb hozzájárulásának a társadalom számára. A beszállítóink olyan üzleti 

szereplők, akiknek tapasztalata és képességei segítségével hatékonyabbá válhatunk és 

javíthatjuk üzletmenetünk folytonosságát, ezáltal lehetővé téve a betegeink és a 

társadalom szükségleteihez igazodó innovatív gyógyászati megoldások létrehozását. 

Betegeink és partnereink elvárják a Roche-tól, hogy az innovatív megoldások létrehozása 

során tartsuk magunkat a felelős és etikus magatartás szigorú követelményeihez, és hogy 

ugyanezt beszállítóinktól is megköveteljük. 

 
A Roche teljes mértékben elkötelezett az emberi jogok támogatása és tiszteletben tartása 

iránt. Támogatjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének üzleti és emberi jogokra vonatkozó 

irányadó alapelveit (UNGP), más néven „Ruggie keretrendszert". A Roche a beszállítóitól is 

megköveteli az emberi jogok támogatása és tiszteletben tartása iránti elkötelezettséget.  

 
A Roche nem tűri a vesztegetést és a korrupt üzleti magatartás egyéb formáit.  

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy ugyanezen etikai alapelvek mentén működjenek együtt 

saját beszállítóikkal a korrupcióellenes erőfeszítések terén. 

 
A Roche elkötelezett a fenntarthatósági alapelvek iránt. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy 

kifejezetten elismerjék és betartsák a Beszállítói magatartási kódexben megfogalmazott 

alapelveket, illetve gondoskodjanak arról, hogy az ő saját szállítóik is tiszteletben tartsák 

azokat. A Roche fenntarthatóság-biztosítási szemlék során ellenőrzi, hogy beszállítói 

betartják a Beszállítói magatartási kódex előírásait. 

 
Az ellátási lánc felelősségteljes irányításának alapelvei (www.pscinitiative.org/resource) 

Ez a dokumentum felvázolja az ellátási lánc felelősségteljes irányításának gyógyszeripari 

alapelveit (angol rövidítés alapján a „PSCI alapelvek”) az etikai, a munkaügyi, az 

egészségügyi és a biztonsági, a környezetvédelmi és a kapcsolódó irányítási rendszerek 

vonatkozásában. 

 
Az alapelveket támogató vállalatok: 

– Saját beszállítói programjukkal összhangban alkalmazzák ezeket az Alapelveket. 

– Vallják, hogy a felelősségteljes üzleti magatartás és gyakorlat szolgálják legjobban a 

társadalom és az üzleti élet javát. Ennek alapjául szolgál az egyetértés abban, hogy az 

üzleti vállalkozásoktól elvárt minimum, hogy működésük teljes mértékben megfeleljen a 

rájuk vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak és rendelkezéseknek. 

– Tisztában vannak a kulturális különbségekkel, továbbá a jelen Alapelvek globális 

alkalmazásával és értelmezésével járó kihívásokkal. Noha az Alapelveket támogató 

vállalatok meggyőződése, hogy elvárásaik egyetemes érvényűek, tisztában vannak azzal, 

hogy az ezeknek való megfelelési módszerek eltérőek lehetnek, és összhangban kell 

legyenek a különböző társadalmak jogszabályaival, értékeivel és kulturális elvárásaival.  

– Hisznek abban, hogy az Alapelvek alkalmazását a legjobban a folyamatos fejlődést célzó 

megközelítés szolgálja, ami idővel javítja a beszállítói teljesítményt. 

http://(www.pscinitiative.org/resource)


 



 
Etikus magatartás 
Beszállítóinktól etikus és tisztességes üzleti magatartást 
várunk el. Az etikai elemek a következők: 

 
Tisztességes üzleti tevékenység és verseny  

Tilos bármiféle korrupció, zsarolás vagy sikkasztás. A beszállítók nem fizethetnek és 

nem fogadhatnak el kenőpénzt, és az üzleti vagy kormányzati kapcsolataikon keresztül 

nem vehetnek részt egyéb illegális ösztönzők alkalmazásában. A beszállítóknak az 

üzleti tevékenységük során be kell tartaniuk a tisztességes és élénk verseny szabályait, 

illetve az összes vonatkozó monopóliumellenes törvényt. A beszállítók kizárólag 

tisztességes üzleti gyakorlatokat alkalmazhatnak, beleértve a pontos és a valóságnak 

megfelelő hirdetéseket is. 

 

Aggályok azonosítása 

Az alkalmazottakat ösztönözni kell arra, hogy jelentsék a munkahellyel kapcsolatban 

felmerült aggályaikat, illetve az esetleg felmerülő illegális tevékenységeket, és egyúttal 

ki kell zárni a jelentéstételből fakadó megtorlás, megfélemlítés vagy zaklatás veszélyét. 

A beszállítóknak szükség esetén le kell folytatniuk a vizsgálatokat és meg kell hozniuk a 

helyesbítő intézkedéseket. 

 

Állatok jólléte 

Az állatokat tisztelettel kell kezelni, minimalizálva a stresszt és a fájdalmat. Minden 

esetben meg kell fontolni az állatkísérletek más módszerekkel való helyettesítését, a 

bevont állatok számának csökkentését és az eljárás finomítását az okozott stressz 

minimalizálása érdekében. Minden olyan esetben alternatív megoldást kell használni, 

ahol ez tudományosan és a szabályozó hatóságok által elfogadható. 

 

Adatvédelem 

A vállalatok, az alkalmazottak és a betegek adatvédelmi jogainak garantálása 

érdekében a beszállítóknak védeniük kell a bizalmas információkat, és azokat csakis a 

megengedett módon használhatják fel. 

 

Munkaügyek 
A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk alkalmazottaik emberi 
jogait, és méltósággal és tisztelettel bánniuk velük. A munkaügyi 
elemek a következők: 

 
Szabadon választott munkavállalás 

A beszállítók nem vehetnek igénybe kényszermunkát, rabszolgamunkát, vagy nem 
önkéntes börtönmunkát. 

 

Gyermekmunka és fiatal munkavállalók 

A beszállítók nem vehetnek igénybe gyermekmunkát. A 18 év alatti munkavállalók 

kizárólag nem veszélyes munkakörben alkalmazhatók, ha elérték az adott országban a 

jogszerű foglalkoztatásra előírt minimális életkort, illetve már nem tankötelesek. 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A beszállítók kötelesek zaklatás és diszkrimináció mentes munkahelyet biztosítani. 

Nem tűrjük a bőrszín, kor, nem, szexuális beállítottság, etnikai hovatartozás, 

fogyatékosság, vallás, politikai hovatartozás, szakszervezeti tagság vagy családi állapot 

szerinti megkülönböztetést. 
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Tisztességes bánásmód 

A beszállítóknak olyan munkahelyet kell teremteniük, ahol a munkavállalókat nem éri 

durva vagy embertelen bánásmód, ideértve a szexuális zaklatást, a szexuális 

visszaélést, a testi fenyítést, a szellemi vagy fizikai kényszerítést és a verbális 

bántalmazást, és ahol nem is fenyegethetik őket ilyen bánásmóddal. 

 

Bérek, juttatások és munkaidő 

A beszállítók kötelesek a munkavállalók fizetését a vonatkozó bértörvényekhez 

igazítani, ideértve a minimálbért, a túlóra pótlékot és a kötelező juttatásokat. A 

beszállítók kötelesek kellő időben tájékoztatni az alkalmazottat a fizetés alapjáról. 

Továbbá elvárjuk a beszállítóktól, hogy tisztázzák a munkavállalóikkal, hogy szükség 

van-e túlórára, és hogy ezért milyen pótlék jár. 

 

Egyesülés szabadsága 

A munkahelyi és a bérezési kérdések megoldása érdekében ösztönözni kell a nyílt 

kommunikációt és a munkavállalókkal való közvetlen kapcsolattartást. A beszállítók 

kötelesek tiszteletben tartani a helyi jogszabályokban meghatározott alkalmazotti 

jogokat, amelyek értelmében a munkavállalók szabadon egyesülhetnek, 

szakszervezetekhez csatlakozhatnak vagy nem csatlakozhatnak, képviseletre 

jogosultak és munkavállalói tanácsokhoz csatlakozhatnak. A munkavállalók számára 

biztosítani kell a munkahelyi vezetőkkel való nyílt kommunikáció lehetőségét a 

munkakörülményekről úgy, hogy ne fenyegesse őket a megtorlás, a megfélemlítés és a 

zaklatás veszélye. 

 
 
 

Egészség és biztonság 
A beszállítóknak biztonságos és egészséges munkakörülményeket 
kell biztosítaniuk, ideértve a vállalat által biztosított lakótereket 
is. Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos elemek a 
következők: 

 
A munkavállalók védelme 

A beszállítóknak meg kell védeniük a munkavállalóikat a kémiai, biológiai és fizikai 

veszélyeknek, illetve a fizikailag megerőltető feladatoknak való túlzott kitettségtől a 

munkahelyen és a vállalat által biztosított lakóterekben egyaránt. 

 

Folyamatbiztonság 

A beszállítók kötelesek olyan eljárásokat kidolgozni, amelyek megakadályozzák vagy 
csökkentik a kémiai anyagok katasztrofális mértékű kibocsátásának lehetőségét. 

 

Vészhelyzetre való felkészülés és reagálás 

A beszállítók kötelesek azonosítani és felmérni a munkahelyen és a vállalat által 

biztosított lakóterekben fellépő potenciális vészhelyzeteket, és ezek hatását kötelesek 

vészhelyzeti tervek és reagálási eljárásrendek bevezetésével minimalizálni.  

 

Veszélyekre vonatkozó információk 

A veszélyes anyagokkal - beleértve a gyógyszeripari vegyületeket és köztitermékeket - 

kapcsolatos biztonsági információkat rendelkezésre kell bocsátani az alkalmazottak 

oktatása, képzése és veszélyekkel szembeni védelme érdekében. 



 



 
Környezetvédelem 
A beszállítóknak környezetvédelmi szempontból tudatosan és 
hatékonyan kell működniük, és minimalizálniuk kell a káros 
környezeti hatásokat.  A beszállítóknak törekedniük kell a 
természeti erőforrások megóvására, amikor csak lehetséges 
kerülniük kell a veszélyes anyagok alkalmazását, valamint be kell 
kapcsolódniuk újrahasznosítási és újrafelhasználási programokba. 
A környezetvédelmi elemek a következők: 

 
Környezetvédelmi engedélyek 

A beszállítóknak be kell tartaniuk az összes vonatkozó környezetvédelmi szabályozást. 

Be kell szerezniük az összes szükséges engedélyt, regisztrációt és korlátozó 

határozatot, illetve be kell tartaniuk a működési és jelentéstételi előírásokat. 

 

Hulladékgazdálkodás és kibocsátás 

A beszállítók kötelesek olyan rendszereket alkalmazni, amelyek garantálják a hulladék, 

a levegőbe kibocsátott káros anyagok és a szennyvíz biztonságos kezelését, szállítását, 

tárolását, újrafelhasználását és újrahasznosítását, illetve ártalmatlanítását. Az 

egészségre vagy a környezetre potenciálisan káros hulladékot, szennyvizet vagy 

levegőbe kibocsátott káros anyagot megfelelően kell ellenőrizni és kezelni mielőtt a 

környezetbe juttatnák. 

 

Véletlen kiömlések és kibocsátások 

A beszállítóknak rendelkezniük kell a környezetbe történő véletlen kiömlések és 

kibocsátások megakadályozására, illetve káros hatásainak csökkentésére irányuló 

eljárásrendekkel. 

 

Irányítási rendszerek 
A beszállítóknak olyan irányítási rendszereket kell alkalmazniuk, 
amelyek elősegítik a folyamatos fejlesztést és a jelen 
dokumentumban hivatkozott alapelvek által támasztott 
követelményeknek való megfelelést. Az irányítási rendszerre 
vonatkozó elemek a következők: 

 
Elkötelezettség és elszámoltathatóság 

A beszállítóknak a megfelelő erőforrások alkalmazásával bizonyítják a jelen 

dokumentumban hivatkozott elvek iránti elkötelezettségüket. 

 

Jogszabályi és ügyfelek által támasztott követelmények 

A beszállítók kötelesek azonosítani és betartani a vonatkozó jogszabályokat és 

szabványokat, és meg kell felelniük az ügyfelek által támasztott követelményeknek. 

 

Kockázatkezelés 

A beszállítóknak olyan eljárásokat kell alkalmazniuk, amelyek elősegítik a jelen kódex 

által érintett területeken felmerülő kockázatok azonosítását és kezelését. 

 

Dokumentáció 

A beszállítóknak dokumentumokkal kell tudni igazolni a jelen kódexben foglalt 

elvárásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést. 
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Képzés és kompetencia 

A beszállítóknak olyan képzési programokat kell nyújtaniuk, amelyek segítségével 

mind a vállalat vezetősége mind a munkavállalók megfelelő tudást, készségeket és 

képességeket sajátíthatnak el a jelen dokumentumban ismertetett elvárásoknak való 

megfeleléshez. 

 

Folyamatos fejlődés 

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy folyamatos fejlődésük érdekében teljesítménycélokat 

tűzzenek ki, végrehajtási terveket valósítsanak meg és véghez vigyék a belső vagy 

külső auditok, vizsgálatok vagy vezetői felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokra 

irányuló javító intézkedéseket. 

 
 
 

 
A PSCI alapelveken túl a Roche az alábbi alapelveket tartja fontosnak: 

 

Szellemi tulajdon 
 

A Roche azáltal képes az emberek egészségi állapotát és életminőségét javító 

innovatív gyógyászati megoldásokkal szolgálni, hogy olyan beszállítókkal dolgozik, akik 

a lehető legjobban megfelelnek üzleti igényeinknek és követelményeinknek a 

költségek, az innováció, a tisztességes magatartás, a minőség, a megfelelőség, a 

megbízhatóság és a fenntarthatóság tekintetében.  A Roche erőfeszítéseit támogató 

üzleti partnereinkként a beszállítók kötelesek gondoskodni a Roche szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogainak biztonságáról, megtartani a Roche üzleti titkait és az 

általa közölt bizalmas információkat, illetve védeni az ügyfelek adatait. A 

beszállítóknak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartásával kell 

kezelniük az általuk használt technológiát és know how-t. 

 
 

Gazdasági fenntarthatóság 
 

Beszállítóinktól elvárjuk a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítését, valamint a 

működésük színteréül szolgáló közösségek fenntarthatóságához való hozzájárulást. 

 
 

Beszállítói sokszínűség 
 

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy társadalmi és gazdasági szempontból eltérő kategóriájú 

beszállítókat szerződtessenek olyan befogadó forráskiválasztási folyamatok 

alkalmazásával, amelyek támogatják az esélyegyenlőséget. 

 
 
 
 

 
A Roche Beszállítói magatartási kódexét a Vállalati Fenntarthatósági Bizottság javasolta, a 

Vállalati Felsővezetői Bizottság pedig 2019. november 11-én fogadta el, és azon a napon lépett 

hatályba. 
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