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A Roche Csoport Etikai Kódexe 



 



Néhány gondolat az üzleti magatartásról 

 

 

 
Kedves Kollégák! 

 
A Roche vezető szerepet tölt be a jelenleg még kielégítetlen gyógyászati igényekre szabott 

innovatív és magas színvonalú megoldások kidolgozásában, gyártásában és értékesítésében. A 

működési keretrendszerünk és a célkitűzéseink középpontjában a betegek állnak, döntéseink és 

magatartásunk pedig igazodik a vállalati értékeinkhez. Üzleti tevékenységünk során 

felelősségteljesen és etikusan járunk el, és elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett. 

Tevékenységünk pozitív hatással van az egyénre, a társadalomra és a környezetre. 

 
Az orvostudomány által óriási fejlődést sikerült elérnünk a betegségek diagnosztizálásában és 

kezelésében. Az egészségügyben végbement digitális forradalom pedig új módszereket kínál a 

betegektől származó magas minőségű adatok gyűjtésére. Ebben az új környezetben minden 

korábbinál fontosabb, hogy a Roche valamennyi munkatársa felelősséget vállaljon az adatok és 

információk megfelelő kezeléséért és védelméért. Ennek értelmében az adatok és információk 

visszakereshetőségét, megoszthatóságát, hozzáférhetőségét és kezelését bizalmasan, 

biztonságosan és az elvárható gondossággal kell megoldani. Ez elengedhetetlen a saját 

érdekeink, valamint a betegeink és partnereink érdekeinek védelme érdekében. 

 
A Roche jó hírneve a vállalat egyik legfontosabb értéke.  Partnereink elvárják tőlünk, hogy 

mindig helyesen cselekedjünk. A Roche jó hírnevének támogatása és védelme mindannyiunk 

közös felelőssége. A Roche mindent megtesz a kölcsönös bizalomra épülő és a szabad 

véleménynyilvánítást támogató kultúra kialakításáért.  A liberális munkakörnyezet alapvető 

jelentőséggel bír a sikereink elérésében. Az általunk teremtett munkakörnyezet vonzerejét az 

egyéni fejlődésre és megfelelőségre törekvő szemléletmód és az erre épülő vállalati kultúra 

adják. 

 
A Roche vezetőségének szilárd meggyőződése, hogy sikeres, ugyanakkor fenntartható üzleti 

tevékenységünk és vállalati kultúránk alapja a tisztesség, és ez a jövőben sem lehet másképp. A 

Roche Csoport Etikai Kódexe egyértelmű útmutatást ad a Roche mint munkaadó elvárásaival 

kapcsolatban, és gyakorlati tanácsokkal, példákkal és hasznos információkat tartalmazó 

hivatkozásokkal is szolgál. Ezen túlmenően, egyfajta „névjegyként” is tekinthető és használható, 

amely alátámasztja a Roche törekvését, hogy értékes és fenntartható hatást gyakoroljon a 

társadalomra. 

 
A Roche Holding Limited Vezetői Testülete és Igazgatótanácsa már hivatalosan is érvénybe 

léptették a Roche Csoport Etikai Kódexének jelen, frissített változatát. 

 
Munkatársaimtól elvárom, hogy a napi munkájuk során alkalmazzák a Roche Csoport Etikai 

Kódexének előírásait, és egyben a Roche nagyköveteiként működjenek. Köszönöm 

támogatását. 
 

Severin Schwan 

Vezérigazgató 
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A Roche Csoport Etikai Kódexe 

Mindenkori üzleti magatartásunk alapelvei 
 

 
 
 

A Roche jó hírnevének záloga az üzleti tisztesség. 

 
Hisszük, hogy partnereinkkel való együttműködésünk során minden esetben etikusan kell 
eljárnunk. 

 
A Roche Csoport Etikai Kódexe a vállalat célkitűzéseivel összhangban fogalmazza meg a Roche 

mint munkáltató elvárásait a munkavállalóival szemben. A Roche csoport valamennyi 

tagvállalata köteles minden szükséges intézkedést megtenni a Roche Csoport Etikai Kódexének 

helyi alkalmazása érdekében. 

 
A Roche csoport valamennyi munkavállalójának, illetve mindenkinek, aki a Roche nevében eljár, 

a munkája helyétől és jellegétől függetlenül be kell tartania a Roche Csoport Etikai Kódexében 

foglaltakat, és döntéseit a kódex alapján kell meghoznia. A „OneRoche Approach” (vagyis a 

Roche-nál alkalmazott egységes szemléletmód) alapelvét követve, az Etikai Kódexben rögzített 

normák egyarán kötelező érvényűek a Group Functions (a válallatcsoport központi támogató 

funkciói), a Pharmaceuticals Division (Gyógyszeripari divizíó) és a Diagnostics Division 

(Diagnosztikai divízió) részlegek tevékenységére. 

 
A Roche Csoport Etikai Kódexe szolgál üzleti magatartásunk alapjául, gyakorlati útmutatással és 

példákkal, valamint egyéb hasznos információkat tartalmazó hivatkozásokkal segítve 

munkánkat.  A megfelelés biztosítása érdekében kidolgozott további dokumentumok és 

eszközök a Roche átfogó Megfelelés-kezelési rendszerének (Compliance Management System) 

szerves részét képezik.  Ezek a dokumentumok azonban nem adnak felmentést az egyéni 

mérlegelés és a józan ész használatának felelőssége alól. 

 
Amennyiben egy kérdésére nem talál bennük egyértelmű választ, tartsa észben, hogy a Roche 

Csoport Etikai Kódexét minden esetben a Célkitűzéseinknek és a Vállalati értékeinknek 

fényében kell értelmezni. 

 
Olyan felhasználóbarát oktatási eszközöket, vagyis eLearning programokat, mint például „a 

Roche Üzleti Magatartása” (Roche Behavior in Business , RoBiB) dolgoztunk ki, amelyek segítik 

elmagyarázni Roche Csoport Etikai Kódexének fő üzeneteit. 

 
A Roche-nál való munkavállalás feltétele a Roche Csoport Etikai Kódexének betartása. Minden 

munkavállaló köteles elolvasni és a benne foglaltak szerint viselkedni. Amennyiben kétsége 

merülne fel a helyes magatartást illetően, kérjen segítséget és tanácsot. 

 
A Roche nem tűri a Roche Csoport Etikai Kódexében foglaltak megsértését, és az ilyen eseteket 

a megfelelő módon fogja kezelni. Nyomatékosan felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy a 

kódexben foglalt szabályok megsértése súlyos következményekkel járhat mind rájuk, mind a 

vállalatra nézve. 

Kérdések és válaszok 
A Roche Csoport Etikai Kódexe 

mindenkire egyformán vonatkozik 

a Roche Csoportnál? 

Igen. A Roche csoport valamennyi 

munkavállalójának, illetve mindenkinek, 

aki a Roche nevében eljár, a munkája 

helyétől és jellegétől függetlenül be kell 

tartania a Roche Csoport Etikai 

Kódexében foglaltakat. 

 

Kérték, hogy végezzem el a RoBiB 

elektronikus oktatási programot. 

Egyéb sürgős üzleti teendőim miatt 

nincs rá időm. Fontossági sorrendet 

állítottam fel, és úgy döntöttem, 

nem végzem el a programot. Jól 

döntöttem? 

Nem. Mivel az elektronikus oktatási 

programok, mint például a RoBiB célja, 

hogy segítsék a munkavállalókat a Roche 

Csoport Etikai Kódexének betartásában, 

a program elvégzése az Ön érdeke.

 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Tisztességesen viselkedjünk, hozzájárulva a Roche jó hírnevének öregbítéséhez. 

– Kétség esetén kérjünk tanácsot és segítséget. 

– Tudatában legyünk annak, hogy megengedhetetlen a Roche Csoport Etikai Kódexének 

megsértése, mert súlyos következményekkel járhat mind saját magunk, mind a Roche 

számára. 
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A Roche keretrendszere 

A célunk olyan gyógyszerek és diagnosztikai eljárások kifejlesztése, 
amelyek jobb és hosszabb élethez segítik a betegeket és hozzájárulnak 
az orvostudomány fejlődéséhez 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tevékenységünk 

 
Munkánk célja 

A páciensek igényeihez igazítani 

a kezeléseket 

Működésünk 

 
Vállalatunk vezetői 

Jelentőségteljes eredmények elérésére 

inspirálnak 

 

 

 

Sajátosságunk 

A tudományos kiválóság 

 

Munkamódszerünk 

Agilis és együttműködő 

 

 

 

 

Munkánk eredménye 

Értéket teremtünk 

partnereink számára 

A vállalat felépítése 

Innovációra termett 
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A Roche célkitűzései 

Néhány szóban a cégünkről, törekvéseinkről és arról, hogyan akarunk 

dolgozni 
 

 

     Elébe megyünk a betegek jövőbeni igényeinek 
 

Meggyőződésünk, hogy a jövőbeni orvosi újításainkra már most 

sürgősen szükség van.  Szenvedélyesen dolgozunk azon, hogy 

gyökeres változást tudjunk hozni a betegek életébe. Ennek során 

bátran döntünk és cselekszünk. Hisszük, hogy a jó üzleti 

tevékenység jobb világot is hoz magával. 

Ezért dolgozunk nap mint nap. Elkötelezettek vagyunk a 

tudományos alaposság, az etikus hozzáállás és a mindenki 

számára hozzáférhető orvosi innovációk iránt. Így dolgozunk 

ma, egy jobb jövőért. 

Büszkék vagyunk magunkra, a munkánkra és ahogy végezzük. 

Sokan vagyunk, de beosztástól és helyszíntől függetlenül egy 

emberként végezzük a munkánkat szerte a világon. 
 

 

A Roche mi vagyunk. 
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A Roche és a fenntarthatóság 

A társadalomra gyakorolt hatásunk 
 

 

 

 
 
 

Vállalatunk 1896-os alapítása óta a Roche számos fenntartható eredményt ért el mind helyi, 

mind globális szinten. A Roche holisztikusan kezeli a fenntarthatóság kérdését, vagyis 

megközelítése a betegekre, az emberekre, a partnereire és a bolygóra egyaránt fókuszál. 

 
A vállalat alapítóinak előrelátása, valamint az alapítók mai napig többségi tulajdonos 

családjának támogatása lehetővé teszik, hogy hűek maradjunk az eredeti jövőképünkhöz, és 

kijelölik azt az utat, amelyet bejárva világszerte betegek millióinak életét tudjuk jobbá tenni. A 

Roche társadalomra gyakorolt legjelentősebb hatása az új gyógyszerek, diagnosztikai 

módszerek és személyre szabott egészségügyi megoldások kutatásában és fejlesztésében rejlik.  

A Roche sikeres hagyatéka:  A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) nélkülözhetetlen 

gyógyszerek listáján több, mint 30 Roche gyógyszer szerepel. 

 
Üzleti magatartásunkat az etikusság és a megbízhatóság jellemzi, ezáltal értéket teremtve 

partnereink számára. A fenntarthatóság a vállalati működésünk szerves részét képezi, és üzleti 

stratégiánk alapjául szolgál. Világméretű egészségügyi vállalatként üzleti stratégiánkkal 

összhangban elkötelezetten támogatjuk az Egyesült Nemzetek Fenntartható fejlődési céljait 

(SDG), különösen az SDG 3-at, amelynek célja az egészséges élet és a jóllét biztosítása mindenki 

számára.  

 
Az hosszú távú gondolkodás iránti elkötelezettségünket még inkább alátámasztják „Ötéves 

vállalati céljaink”, amelyek egyfajta jutalomhoz kötött mércéül szolgálnak, és amelyekhez évre-

évre elért eredményeinket mérhetjük. Olyan témákat állítunk vállalati jelentéseink 

középpontjába, amelyeket integrált folyamatok során mérünk fel, és pozitív hatással vannak a 

társadalomra. Rendkívül fontosnak tartjuk a nem-pénzügyi jellegű jelentések kiválóságát, ezért 

alkalmazzuk a Global Reporting Initiative (GRI) (Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) által 

meghatározott standardokat. 

 
A partnereinkkel folytatott nyílt és építő párbeszéd kulcsfontosságú a fenntartható értékek 

teremtésére és a növekedésre irányuló képességeink javításához. A Fenntarthatósági 

Bizottságunk több állásfoglalást is készít a fenntarthatósággal kapcsolatos témákról. Az 

állásfoglalások a partnereink egy-egy konkrét elvárását, illetve aggodalmát járják körül és az 

egységes kommunikációban is felhasználandók. 

 
Ezen túlmenően, partnereinknek egyéb csatornákon is eljuttatunk fenntarthatósági témákkal 

kapcsolatos információkat. Tájékoztatjuk őket például az épületeink fenntartható tervezésével 

kapcsolatban, ami az épületek teljes életciklusát lefedi és megoldásokat kínál a körkörös 

gazdaságra és az energia hatékonyságra, valamint a munkahelyi kényelem növelésére. 

Kérdések és válaszok 
Hogyan lehet a Roche 

fenntarthatósággal kapcsolatos 

felfogását egy mondatban 

összefoglalni? Az emberek életének 

jobbá tételével minden érdekelt fél 

számára értéket teremtünk -  most és a 

jövőben egyaránt. 

 

Hogyan kezeli a Roche 

fenntarthatóság kérdését? 

A Roche holisztikusan kezeli a 

fenntarthatóság kérdését, vagyis a 

betegekre, az emberekre, a partnereire 

és a bolygóra egyaránt fókuszál. 

 

Ki foglalkozik a Roche-nál a 

fenntarthatóság 

témakörével? 

Nem egyetlen szervezeti egység végzi a 

fenntarthatóságból fakadó teendőket. 

Minden munkavállalónkat arra 

ösztönözzük, hogy a 

munkája során vegye figyelembe a 

fenntarthatósági szempontokat. Ennek 

elősegítése érdekében a Roche Corporate 

Sustainability Committee (CSC) - tehát a 

vállalat fenntarthatósági bizottsága - 

felelős a vállalatcsoport fenntarthatósági 

stratégiájának és irányelveinek 

kidolgozásáért, valamint jelentéstételi 

kötelezettséggel tartozik az ezzel 

összefüggő tevékenységekről és az elért 

eredményekről. Ezen túlmenően szintén a 

bizottság feladata a társadalmi, 

környezetvédelmi és etikai témakörök 

elemzése és rangsorolása. 

 
 

 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– A napi munkánk során magunkévá tegyük a Roche 
fenntarthatóság iránti elkötelezettségét. 

– A Roche fenntarthatósági nagyköveteiként járjunk el. 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Ha további információt szeretne a Roche 

termékek a társadalomra a 

fenntarthatóság szempontjából gyakorolt 

hatásáról, javasoljuk, hogy olvassa el a 

„Lifesavers for Millions” című kiadványt, 

amely a Roche csoport kommunikációs 

részlegétől ingyenesen megrendelhető. 
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Személyre szabott gyógyászat 

A megfelelő kezelés a megfelelő beteg számára 
 

 

 

 
 
 

Az orvostudomány, a technológia és az adatfeldolgozás összefonódása forradalmasítja a 

betegellátást. A Roche vezető szerepet tölt be partnerei körében a következő generációs 

egészségügyi ellátás kifejlesztésében. Az egészségügyi adatok újfajta elemzésével összhangban 

segítjük elő az emberi biológia megértését. Célunk, hogy a betegségek szűrése, diagnózisa, 

kezelése és akár megelőzése gyorsabb és hatékonyabb változást hozzon az emberek életébe 

azáltal, hogy a megfelelő időben biztosítjuk a megfelelő kezelést a megfelelő beteg számára. 

 
Az orvostudomány segítségével óriási fejlődést sikerült elérnünk a betegségek 

diagnosztizálásában és kezelésében. Az emberi biológia azonban megdöbbentően összetett.  

Minden ember és sok szempontból minden betegség is egyedi. Ennek ellenére az 

egészségügyben végbemenő digitális forradalom új módszereket kínál a betegektől származó 

magas minőségű adatok gyűjtésére, valamint ezen adatok elemzési céllal történő beépítésére 

betegadatbázisokba.  Ezek segítségével nagyobb rálátást kapunk a különböző betegek számára 

megfelelő kezelésekre. Csak így jöhetünk rá, hogy mi különbözteti meg a különböző egyéneket, 

és csak így tudjuk ezt a tudást a mindenki számára elérhető személyre szabott, vagyis jobb 

egészségügyi ellátás szolgálatába állítani. 

 
Elkötelezettek vagyunk a mesterséges intelligencia (AI) és a való életbeli adatok (RWD) 

megbízható és felelősségteljes felhasználása iránt. Az RWD olyan betegadatokat jelent, amelyek 

gyűjtésére a mindennapi egészségügyi ellátás során, és nem erre szakosodott környezetben, 

hagyományos klinikai kutatások során kerül sor.  Az RWD-t egy potenciálisan kiaknázatlan és 

gazdag adatforrásnak tekintik, amely betekintést engedhet abba, hogy a már alkalmazott 

diagnosztikai rendszerek és gyógyszerek hogyan befolyásolják a betegek kilátásait valós 

körülmények között. A Roche megbízható tudományos-információ forrásként és bizonyítékként 

tekint az RWD-re, feltéve, hogy az adatok jó minőségűek és az adott célnak megfelelőek, illetve 

hogy az elemzés szigorú tudományos előírásoknak és analitikai módszereknek megfelelően 

zajlik. 

 
A Roche a megfelelő módszerekkel, vagyis anonimizálással és álnevekkel, illetve egyéb 

magánéletre vonatkozó törvényekben foglalt, ezeknek megfelelő alapelvekkel (pl. 

személyazonosításra való alkalmatlanná tétel) védi az egyének magánélethez való jogát. 

Ugyanezt várjuk el a szolgáltatóinktól és együttműködő partnereinktől is. 

Kérdések és válaszok 
Mit jelent a személyre 

szabott gyógyászat? 

A személyre szabott gyógyászat a megfelelő 

kezelést jelenti az adott beteg számára. 

 

Érdekelne a Roche véleménye a 

való életbeli adatokról. Hol 

találok információt a Roche 

álláspontjáról? A Roche 

állásfoglalásában a való életbeli 

adatokhoz való hozzáférésről és ezek 

alkalmazásáról (Roche Position Paper on 

Acces to & Use of Real World Data). 

 

Hogyan garantálja a Roche a betegek 

adatainak megfelelő védelmét? 

A Roche rendelkezik a megfelelő 

szabályzatokkal és biztosítékokkal (lásd még 

az Adatbiztonság c. fejezetet). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, 

hogy: 

– Megértsük és támogassuk a személyre szabott 
gyógyászatot. 

 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felelős üzleti 

magatartás 
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Hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz 

Elkötelezetten dolgozunk a fenntartható egészségügyért 
 

 

 

 
 
 

A súlyos betegségek diagnosztizálásában és kezelésében elért jelentős áttöréseinknek, valamint 

az egészségügyi ellátás növekvő színvonalának köszönhetően folyamatosan javulnak a betegek 

kilátásai és nő a várható élettartam. Ugyanakkor a minőségi egészségügyi ellátáshoz és az 

orvosi innovációkhoz való általános hozzáférés továbbra is kihívást jelent és etikai problémákat 

vet fel szerte a világon. Célunk, hogy minden rászoruló beteg hozzáférjen a termékeinkhez és 

azok előnyeihez. 

 
Az egészségügyi ellátás globális korlátainak lebontására csakis az összes résztvevő fél minden 

körülmények között elkötelezett hozzáállásával és fellépésével találhatunk méltányos és 

fenntartható megoldásokat. Ehhez azonban az összes érintett szereplő - köztük az állami 

hatóságok, az egészségügyi szolgáltatók, a betegeket képviselő szervezetek, a civil szervezetek, 

a helyi közösségek és az egészségipar - szoros együttműködése szükséges. 

 
A Roche-nak egészségügyi világcégként komoly felelőssége van a korlátok lebontásában és 

ezáltal az egészségügyhöz való hozzáférés javításában. Mindig a helyi egészségügyi igényekhez 

igazodó, fenntartható és átfogó megoldásokra törekszünk. Az új gyógyszerek és diagnosztikai 

eljárások területén elért innovatív eredményeinken túl, tevékenységünk középpontjában a 

hatékony és minőségi egészségügyhöz való hozzáféréshez szükséges alapvető fontosságú 

tényezők állnak: a tudatosság, a diagnózis, az egészségügy kapacitása és finanszírozása, valamint 

a betegségek megelőzése, korai felismerése és monitorozása. Így szeretnénk hozzájárulni a 

globális szintű egészségügyi hozzáférés megvalósításán alapuló jövőképünk megvalósításához, 

amely elősegíti betegek széleskörű, gyors és fenntartható hozzáférését innovatív 

termékeinkhez. 

 
Hisszük, hogy az egészségügyi rendszerek fejlesztésének támogatása többet ér, mint a termék 

adományozás. Ezért a gyógyszerek és diagnosztikai eszközök adományozása nem képezi az 

innovatív megoldásainkhoz való globális hozzáférés fenntartható növelésére irányuló vállalati 

politikánk és gyakorlatunk szerves részét. 

 
Fontos, hogy az ellátás javítását célzó programok mindegyike megfeleljen a vonatkozó 

törvényeknek, előírásoknak és az iparági szintű magatartási kódexekben foglaltaknak, többek 

között az olyan területeken is, mint a farmakovigilancia, az árképzési politika, a betegek 

adatainak védelme, valamint az üzleti partnerekkel és a többi érdekelt féllel folytatott 

együttműködéshez kapcsolódó kartelljogi követelmények és üzleti tisztességre vonatkozó 

normák. 

Kérdések és válaszok 
Mit jelent az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés? Célunk, 

hogy minden rászoruló beteg hozzáférjen 

a termékeinkhez és azok előnyeihez. Ezért 

dolgozunk a helyi egészségügyi igényekre 

szabott olyan fenntartható és átfogó 

megoldásokon, amelyek figyelembe veszik 

a jövedelmi szinteket, a jellemző 

betegségeket és kiváltó okukat, a politikai 

elkötelezettséget az egészségügyi ellátás 

iránt és az egészségügyi infrastruktúrát. 

 

Mit tegyek, ha ingyenes 

termékeket kérnek tőlem? 

A Roche-tól gyógyszer- és diagnosztikai 

eszköz adományokat kérő szervezetek 

megkereséseivel csak kivételes és 

rendkívüli esetekben foglalkozunk. Az 

ilyen megkereséseket a Corporate 

Donations and Philantropy Department 

(azaz a vállalat adományozási és 

jótékonysági osztálya) részére kell 

továbbítani. 

 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Biztosítsuk az ellátás javítására irányuló programok teljeskörű megfelelését a 

vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és iparági magatartási kódexeknek. 

– Átlátható és felelősségteljes módon működjünk közre az összes érintett féllel a 

termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz való hozzáférés elősegítése érdekében. 

 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Betegszervezetek & betegek 

A betegszervezetekkel és betegekkel való együttműködésünk a 
tisztességen és az átláthatóságon alapul 

 

 
 

A Roche csak úgy tudja teljesíteni a küldetését, ha a gyógyszereink és diagnosztikai eszközeink 

teljes életciklusa alatt folyamatosan együttműködünk a betegszervezetekkel és a betegekkel. 

 
A betegszervezetekkel és betegekkel létrehozott fenntartható kapcsolat hatékonyan segíti elő 

az olyan értékes nézőpontok, tudás és tapasztalatok gyűjtését, amelyek befolyásolják a Roche 

tevékenységét a gyógyászat területén, a gyógyszerfejlesztéstől kezdve a hatósági jóváhagyáson 

és az egészségügyi ellátás javításán keresztül az egészségügyi politikáig.  Több projekten, többek 

között való életből származó adatok gyűjtésén (pl. FMI és Flatiron), a gyógyszerekhez való 

hozzáférés javításán, a betegségek felismerésének elősegítésén és a klinikai vizsgálatok 

kidolgozásán dolgozunk együtt betegszervezetekkel és betegekkel. 

 
Az érdekeltek különböző csoportjai - például a kormányok, a szakmai szövetségek (pl. Az EFPIA 

és az AdvaMed) a nagyközönség és a média - tisztességes magatartásra és az átláthatóság 

biztosítására szólítanak fel az ipar és a betegszervezetek közötti együttműködés tekintetében, 

továbbá kérik az ipar által pénzben és természetben nyújtott támogatások adatainak 

közzétételét. A Roche évente közzéteszi minden olyan betegszervezet nevét, amellyel 

világszerte együttműködést folytat, és feltünteti a különböző csatornákon keresztül számukra 

nyújtott támogatások adatait is.  

 
A Roche következetes szigorral alkalmazza a betegszervezetekkel és a betegekkel folytatott 

együttműködéssel kapcsolatban előírt magatartási normákat. A betegszervezetekkel és a 

betegekkel fenntartott minden kapcsolata a tisztesség, a függetlenség, a tisztelet, az 

egyenlőség, az átláthatóság és a kölcsönös előnyök közös értékein alapul. 

Kérdések és válaszok 
Az Értékesítési Osztályon dolgozom. 

Az eladások növelése érdekében azt 

tervezem, hogy jelentős pénzbeli 

juttatásban részesítem az egyik 

betegszervezetet annak fejében, hogy 

ők nyilvánosan kiállnak 

a Roche egy olyan terméke mellett, 

amelyik hozzám tartozik. Etikus ez a 

magatartás? 

Nem. Tiszteletben kell tartania a 

betegszervezet önállóságát, és tilos a 

betegszervezetet marketingeszközként 

használnia! 

 

Konkrét projekteken dolgozom 

együtt egy betegszervezettel, és 

előfordul, hogy megosztják velem 

a betegek személyes adatait. Mit 

kell tennem? 

Az Ön feladata garantálni, 

az adott projektekhez tartozó személyes 

adatok megfelelő védelmét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Fontos partnerként tiszteljük a betegeket és a betegszervezeteket. 

– A betegszervezetekkel és a betegekkel fenntartott együttműködést a 

tisztességre, a függetlenségre, a tiszteletre, az egyenlőségre, az átláthatóságra 

és a kölcsönös előnyökre alapozzuk. 

 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche 

betegszervezetekkel és betegekkel való 

együttműködést szabályozó irányelvében 

(Roche Directive on Collaborating with 

Patient Groups and Patients) talál. 
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Kormányzati szervek & kormányzati 

tisztviselők 

A kormányzati tisztviselőket fontos partnernek tekintjük 
 

 

 

 
 
 

A kormányzati szervek és a kormányzati tisztviselők fontos szerepet töltenek be a 

társadalomban például azáltal, hogy létrehozzák és fenntartják a gazdasági stabilitáshoz, a 

társadalmi kohézióhoz és a környezetvédelemhez, valamint az állampolgárok egészségügyi 

ellátásához szükséges feltételeket. A Roche részt vesz köz-magán társulásokban (public private 

partnership), ezáltal befektet az infrastruktúrába, elősegíti az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést és támogatja a fenntartható egészségügyi rendszer kifejlesztését. 

 
Meggyőződésünk, hogy a közpolitikai szereplőkkel való proaktív és felelősségteljes 

együttműködés a jó közirányítás alapvető eleme. Az egészségügyet érintő ügyekre való 

rávilágítás és reagalás, valamint a szabályozási keretek fejlesztése érdekében célunk a 

kormányzati tisztviselők tájékoztatása és a velük való szoros együttműködés. 

 
Miközben olyan gyógyszerek és diagnosztikai eljárások kifejlesztésén dolgozunk, amelyek 

hozzásegítik a betegeket egy jobb és hosszabb élethez és amelyek hozzájárulnak az orvoslás 

fejlődéséhez, hisszük, hogy a nyilvánosság körében zajló párbeszédhez való hozzájárulás 

érdekében kötelességünk megosztani a vonatkozó adatokat és információkat, valamint saját 

nézőpontunkat. 

 
Arra törekszünk, hogy az érdekelt felek jobban megértsék a vállalatunkat és jobban bízzanak 

benne azáltal, hogy elmagyarázzuk mit, miért és hogyan csinálunk és hogyan hat mindez a 

társadalomra. Meggyőződésünk, hogy a lobbizásnak ez a felelősségteljes és építő módszere 

valamennyi fél és a társadalom egészének érdekét szolgálja. 

 
A Roche elkötelezett a kormányzati tisztviselőkkel folytatott építő, átlátható és felelősségteljes 

párbeszéd iránt azáltal, hogy megosztjuk egymással a vonatkozó koherens, meggyőző és őszinte 

adatokat. 

 
A Roche továbbra is bármilyen politikai hovatartozástól függetlenül működik. Ahol ez szükséges, 

a Roche nyilvánosságra hozza a különböző társaságoknak és politikai intézményeknek nyújtott 

hozzájárulásokat és csatlakozik a hatóságok átláthatósági nyilvántartásaihoz. 

Kérdések és válaszok 
Mi a felelősségteljes lobbizás 

előnye? 

A lobbizás segíti a politikai döntéshozókat 

abban, hogy jobban megértsék, hogy a 

döntéseik és tevékenységük hogyan hat az 

érdekelt felekre. Ez a vállalatok és az 

iparági szervezetek rendszeres 

lobbizásának célja. A Roche elkötelezett a 

szakmapolitikai vitákban való nyílt, 

törvényes és felelősségteljes részvétel 

mellett. 

 

A Roche egy volt munkavállalója 

indul a helyhatósági választásokon, 

és személyes anyagi 

hozzájárulásomat kéri a 

kampányához. Megtehetem, hogy 

hozzájárulok? 

A Roche tiszteletben tartja a 

munkavállalóinak azt a jogát, hogy 

személyesen támogassanak politikai vagy 

jótékonysági törekvéseket mindaddig, 

amíg a támogatás nem hozható 

összefüggésbe a Roche-sal. Ezért 

személyesen nyugodtan támogathatja a 

volt kollégája kampányát. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Proaktívan, őszintén, átláthatóan és felelősségteljesen kommunikáljunk a kormányzati 

szervekkel és a kormányzati tisztviselőkkel. 

– Minden párbeszéd során alkalmazzuk a Roche tisztességes üzleti magatartásra 
vonatkozó előírásait. 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt Roche kormányzati 

tisztviselőkkel folytatott együttműködés 

helyes gyakorlatára vonatkozó 

irányelvében (Roche Godd Practice 

Guidelines on Working with Government 

Officials) talál. 
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Üzleti partnerek 

Üzleti partnereinktől kiváló teljesítményt és feddhetetlen 
magatartást várunk el 

 
 

A fenntartható növekedésünket és sikerünket biztosító szereplőként üzleti partnereink fontos 

szerepet játszanak a működésünkben. 

 
A Roche üzleti partnereivel fenntartott minden kapcsolata a megrendelt terméke(ek) és 

szolgáltatás(ok) fenntarthatóságán, tisztességességén és kiváló minőségén, valamint a 

beszerezhetőségen, a versenyképes árakon, az adott célra való tökéletes alkalmasságon és az 

innováción alapul. A Roche lefektette az üzleti partnerek, köztük a beszállítók, a tanácsadók, az 

ügynökök, illetve a szakértők méltányos javadalmazásának alapelveit. 

 
A Roche elvárja, hogy üzleti partnereinek magatartása megfeleljen a vonatkozó törvényi 

rendelkezéseknek, előírásoknak, iparági kódexeknek és a szerződésekben rögzített 

feltételeknek, továbbá az olyan általánosan elfogadott fenntarthatósági normáknak, mint 

például az emberi jogok és a környezet védelme, a termékbiztonság, valamint a gyermek- ill. 

kényszermunka és a korrupció tilalma. A Roche elvárja az üzleti partnereitől, hogy tiszteletben 

tartsák a Roche-tól kapott adatok és információk bizalmas jellegét, különös tekintettel az üzleti 

titkokra, továbbá hogy megtegyék a megfelelő lépéseket a bizalmas jelleg fenntartásáért és a 

nyilvánosságra hozatal és a hűtlen kezelés elkerüléséért. 

 
A Roche támogatja a felelős ellátási-lánc menedzsment iparági elveinek alkalmazását, ezzel 

kapcsolatos elvárásait pedig a beszállítói etikai kódexében (Roche Supplier Code of Conduct) 

foglalta írásba. 

 
Üzleti kapcsolat kialakítása előtt a Roche ún. kockázatalapú „due diligence” vizsgálatot végez, 

hogy első kézből nyerjen megbízható információkat a potenciális üzleti partner 

tisztességességéről, minőségéről, alkalmasságáról, szavahihetőségéről és fenntarthatóság iránti 

elkötelezettségéről. A szerződés aláírását követően, miután a tisztességes magatartás 

követelményei és az egyéb feladatok tisztázódtak, az üzleti partnerek „due diligence” vizsgálata 

folyamatos ellenőrzéssé alakul át, a szerződésben rögzített szabályok szigorú betartása céljából  

 
Az üzleti partnerek segítséget és tanácsot kérhetnek a Roche Csoport Etikai Kódexében foglalt 

előírások teljesítéséhez, továbbá közvetlenül a Roche törvényességi főellenőrének jelenthetik a 

meg nem felelés minden olyan potenciális esetét, amellyel a Roche megrendelésének teljesítése 

kapcsán szembesültek. 

 
Ha egy üzleti partner nem tesz eleget a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek, előírásoknak, 

iparági kódexeknek, a szerződés feltételeinek, illetve az általánosan elfogadott fenntarthatósági 

normáknak, akkor a Roche megfelelő korrekciós intézkedéseket kér partnerétől, és szükség 

esetén megszakítja vele az együttműködést. 

Kérdések és válaszok 
Együtt dolgozom egy tanácsadóval. 

Véleményem szerint a tisztességes 

piaci árat nyilvánvalóan meghaladó 

javadalmazást kér a 

szolgáltatásáért. Mit tegyek? 

A Roche a tisztességes üzleti magatartásról 

szóló irányelvében (Roche Directive on 

Integrity in Business) lefektette az üzleti 

partnerek javadalmazásának elveit. 

Eszerint a díjazás összegének összhangban 

kell lennie a szolgáltatás valós piaci 

értékével. Ennek hiányában a tanácsadó 

igényét vissza kell utasítania. A megfelelő 

megoldás megbeszélése érdekében 

azonnal tájékoztassa a közvetlen 

munkahelyi vezetőjét és a helyi megfelelési 

vezetőt, valamint vegye fel a kapcsolatot 

toborzási osztállyal. 

 

Hogyan garantálható, hogy az üzleti 

partnerünk megfelel a tisztességes 

üzleti magatartásra vonatkozó 

elvárásainknak? 

Mielőtt üzleti kapcsolatot létesítenénk, 

kockázat alapú „due diligence” vizsgálatot 

végzünk, a szerződésben rögzítjük a 

kapcsolódó jogi kereteket, folyamatosan 

ellenőrizzük a partnert és -  ha szükséges - 

megtesszük a további megfelelő 

lépéseket.

 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Tisztességesen járjunk el az üzleti partnereinkkel való együttműködés során. 

– A szerződéses kötelezettségvállalás előtt és annak teljesítése során rendszeresen 

meggyőződjünk üzleti partnereink tisztességéről, munkájuk minőségéről és 

megfelelőségéről, valamint szavahihetőségükről és tevékenységük 

fenntarthatóságáról. 

– Megfelelő korrekciós intézkedéseket kérjünk, ha az üzleti partnerrel kapcsolatban 

tudomásunkra jut valamilyen megfelelési probléma. 

 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche harmadik 

felek javadalmazására vonatkozó 

irányelveit tartalmazó dokumentumban 

(Roche Policy on Third Party Spend), 

valamint a Roche beszállítókra vonatkozó 

etikai kódexében (Roche Supplier 

Code of Conduct) talál. 
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Befektetők 

Befektetőinkkel átlátható módon tárgyalunk 
 

 
 
 

A befektetők elvárják, hogy a Roche megfelelő és fenntartható megtérülést produkáljon 

miközben fenntartja a jó hírnevét, hogy átfogó kockázatelemzést végezzen figyelembe véve a 

környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati aspektusokat, valamint hogy pozitív hatással 

legyen a társadalomra. 

 
A Roche a befektetőkkel való átlátható, megfelelő időben történő és következetes párbeszéd 

feltétlen híve. A Roche hasznos eszközöket és platformokat biztosít a teljeskörű tájékoztatáshoz 

és a jelentésekhez (pl. a részvényesek közgyűlése, a roadshowk, a befektetői tájékoztatók és a 

weboldalunk) 

 
Ezen túlmenően minden esetben tájékoztatjuk az illetékes hatóságokat és a piacot a 

részvényárakat befolyásoló információkról. 

 
A részvényesi struktúránk stabil, mivel az alapító családtagjai tulajdonosokként szorosan 

együttműködnek egy részvényesi csoportban, ahol közösen gyakorolják a szavazati jogukat, 

ezzel lehetővé téve a Roche számára egy hosszútávú üzleti terv létrehozását és alkalmazását. 

 
Üzleti stratégiánkat és sikereinket következetesen az iparági és vállalati legjobb gyakorlathoz 

(best practice) mérjük. Részt veszünk globálisan elismert benchmark felmérésekben, 

pl. a Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) felmérésében. 

 
A média kapcsolatokat a média kapcsolatokért felelős csapat (Media relations team) kezeli, míg 

a befektetőkkel való kapcsolattartásért az erre dedikált (Investors Relations team) felel. A 

Roche munkatársainak a média és a befektetők részéről érkezett minden megkeresést ezekhez 

a részlegekhez kell továbbítania. 

Kérdések és válaszok 
Miért fontos, hogy a Roche 

átlátható módon kommunikáljon és 

működjön együtt a befektetőkkel? 

A mellett, hogy ez jogilag is több 

szempontból kötelező, a Roche-nak is az az 

érdeke, hogy bizalmon alapuló és 

hosszútávú kapcsolatot tartson fenn a 

befektetőivel. 

 

Miért vesz részt a Roche globálisan 

elismert, szakemberek által ellenőrzött 

felméréseken?  

A Roche nagy gonddal kiválogatott 

felméréseken vesz részt, mivel ez segít 

abban, hogy az üzleti stratégiánkat és a 

teljesítményünket az iparági és vállalati 

legjobb gyakorlatok (best practice) alapján 

értékeljük. Ezek eredményei segítenek 

továbbá a munkatársaink 

elkötelezettségének javításában és az új 

munkatársak és befektetők toborzásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– A befektetőktől vagy pénzügyi elemzőktől érkező megkereséseket az ezekkel 
foglalkozó (Investor Relations) csoporthoz irányítsuk. 

– Az tevékenységünk eredményét az iparági legjobb gyakorlathoz mérjük. 

 
 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Emberi jogok 

Az emberi jogokat az üzleti tevékenységünk minden területén figyelembe 

vesszük 
 

 

 

 
 
 

1896-os alapítása óta a Roche multinacionális vállalatként számos módon támogatta az emberi 

jogok védelmét saját működésén, az értékláncán és az üzleti működéséhez kapcsolódó 

tevékenységein keresztül. Ezt az értékes társadalmi hozzájárulást számos partnerünk elismerése 

övezi. Tevékenységünket folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, bemutatjuk és aktívan bevonjuk 

partnereinket. 

 
A „Védelem, Tisztelet és Jogorvoslat” pillérein nyugvó „Ruggie keretrendszert” 2011-ben hagyta 

jóvá az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, amikor elfogadta az ENSZ üzleti és emberi jogi alapelveit 

(UNGPs). Széleskörű támogatásnak örvend kormányzati, üzleti és társadalmi körökben. A 

keretrendszer eredményeként az országok nemzeti akcióterveket dolgoztak ki az UNGP-k 

nemzeti végrehajtására. 

 
A Roche elismeri, támogatja és tiszteletben tartja az UNGP-ket. Ugyancsak elköteleződtünk a 

mellett, hogy betartjuk az ENSZ Global Compact megállapodásában foglalt 10 alapelvet, az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető 

munkahelyi elvekre és jogokra (Fundamental Principles and Rights at Work) vonatkozó 

szabályait. 

 
Több módon is törekszünk az emberi jogok beépítésére a mindennapi működésünkbe: 

felmérjük a kockázatokat, növeljük a tudatosságot, támogatjuk a megfelelő alapossággal végzett 

vizsgálatokat, erősítjük a jogi keretrendszert, részt veszünk együttműködésekben, illetve nyílt 

párbeszédet és átlátható jelentési rendszert tartunk fenn. Ha az emberi jogok megsértését 

tapasztaljuk, azonnal megfelelő jogorvoslattal élünk. 

Kérdések és válaszok 
Nem hivatalos forrásból azt 

hallottam, hogy az egyik 

beszállítónk ellen vizsgálat 

folyik gyermekmunka 

alkalmazása miatt. Hagyjam 

figyelmen kívül ezt a 

szóbeszédet? 

Nem. A Roche tiszteletben tartja az 

emberi jogokat, ezért üzleti partnerei 

részéről sem tűr el olyan magatartást, 

amely nem egyeztethető össze a 

vonatkozó jogszabályokkal és az 

általánosan elfogadott fenntarthatósági 

normákkal. Önnek haladéktalanul szólnia 

kell közvetlen felettesének, és tudomására 

kell hoznia ezt az információt. A Roche 

illetékesei ki fogják vizsgálni az ügyet, és 

megteszik a szükséges lépéseket. 

 

Érdekelnek az emberi jogi témák. Hol 

találok információt a Roche 

álláspontjáról pl. a 

kényszermunkával és a 

gyermekmunkával kapcsolatban? 

A Roche emberi jogok tiszteletben 

tartására vonatkozó állásfoglalásában 

(Roche Position Paper on Respecting 

Human Rights), valamint a Roche csoport 

foglalkoztatási politikáját tartalmazó 

dokumentumban (Roche Group 

Employment Policy).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Ahol csak tudjuk, segítsük és támogassuk az emberi jogok védelmét. 

– Felszólaljunk, ha az emberi jogok megsértésére gyanakszunk. 

– Kockázat alapó „due diligence” vizsgálatokat végezzünk az üzleti 
partnereinkkel történő együttműködés során. 

 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Jótékonysági kezdeményezések 

A jótékonyság a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseink része 
 

 

 

 
 
 

 
A Roche történetét jótékonysági tevékenységek sora kíséri. 

 
A Roche adományozási politikája és nem kereskedelmi célú szponzorációs tevékenysége tükrözi 

a cég fenntartható üzleti modelljét és innovációs kultúráját. 

 
A projektek értékelésekor a költségek helyett inkább azok várható hatására koncentrálunk. 

Nálunk ez a hatás az érték és a siker mértékegysége. Adományainknak és nem kereskedelmi 

célú szponzorációs tevékenységeinknek minden esetben etikusnak kell lenniük. 

 
Például, a Roche több, mint 100 éve működik együtt a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával 

(ICRC), amelynek keretében több országban vett részt vízügyi és lakhatási programokban. 

 
A kezdeményezésekről való döntést a Roche jótékonysági adományokra és nem kereskedelmi 

célú szponzorációkra vonatkozó politikájával (Roche Policy on Philantropic Donations and Non-

commercial Sponsorship) összhangban kell meghozni. A dokumentum egyértelműen leszögezi, 

hogy a támogatásoknak minden szempontból meg kell felelnie a vállalat tisztességes 

magatartásra vonatkozó normáinak. A jótékony adományok és nem kereskedelmi szponzorációk 

semmilyen formában sem használhatók korrupcióra vagy jogosulatlan előnyök szerzésére. 

 
A Roche munkatársai támogatnak jótékonysági kezdeményezéseket, pl. a minden évben 

megrendezésre kerülő „Roche Children’s Walk” (Roche séta a gyermekekért) rendezvényen 

való részvételükkel, amelynek célja, hogy anyagi támogatást gyűjtsenek a kiszolgáltatott 

gyermekek számára szerte a világon. 

 
A Roche támogatja a munkavállalóinak közösségi munkavállalását, például a Roche szakértők 

kiküldéséről szóló Secondment Program-jában, amelynek révén munkatársaink az egészségügyi 

ellátással kapcsolatos kérdésekben tudásukkal támogathatnak civil szervezeteket. 

Kérdések és válaszok 
Miért jó, ha részt veszek a Roche 

Children’s Walk elnevezésű 

eseményen? 

A Roche Children’s Walk eseményen való 

részvétellel segít anyagi támogatást 

gyűjteni a rászoruló gyermekeknek. Az 

összegyűjtött pénzt a Roche 

megduplázza, és   a teljes összeget 

támogatott projektekre fordítja. 

 

Egy sportklub rajtam keresztül 

szeretne anyagi támogatást kérni a 

Roche-tól. Mit tegyek? 

A jótékonysági adományokról 

az érintett leányvállalat helyi vezetése 

dönt. A több országra kiterjedő projekteket 

pedig a vállalati adományokért és 

jótékonykodásért felelős részleg, a 

Corporate Donations and Philantropy 

Department kezeli. A döntéshozónak fel 

kell mérnie, hogy az adott megkeresés 

összhangban van-e a Roche jótékony 

adományokra és nem kereskedelmi célú 

szponzorációra vonatkozó politikájával. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

- A jótékonysági támogatási, valamint nem kereskedelmi célú szponzorációs 

megkereséseket továbbítsuk a Roche illetékes döntéshozójának. 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche 
jótékonysági támogatásokról és nem 
kereskedelmi célú szponzorációról szóló 
dokumetumában (Roche Policy on 
Philantropic Donations and Non-
commercial Sposorship) talál. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termékeink és 

szolgáltatásaink 
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Innováció, termékfejlesztés & biodiverzitás 

Olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozunk létre, amelyek 

megfelelnek a magas minőségi és termékfejlesztési normáinknak 

 
 

Termékeink és szolgáltatásaink segítenek betegségeket megelőzni, diagnosztizálni és kezelni, 

ezáltal javítva az emberek egészségi állapotát és életminőségét. 

 
1896-os alapítása óta a Roche neve egyet jelent az innovatív, magas minőséget képviselő 

termékekkel és szolgáltatásokkal. Az innováció és a minőség a történetünk, stratégiánk és 

vállalati kultúránk alapvető pillérei. A termékfejlesztésben tanúsított kiválósággal együtt 

nyújtanak számunkra kimagasló versenyelőnyt. 

 
Egy jobb jövő építésében kritikus fontosságú hajtóérő az innováció, amely segít elébe mennünk 

a betegek jövőbeni igényeinek, úgymint a létező terápiás területeken előforduló termékek és 

szolgáltatások fejlesztése, valamint az új területeken felmerülő igények kiszolgálása. Egy 

kutatás-alapú egészségügyi vállalat vagyunk, amelynek célja, az új, innovatív kezelések 

létrehozása, az egészségügyi ellátás színvonalának javítása és az emberek életminőségének 

emelése. 

 
Célunk többek közt, hogy a tevékenységünket minden esetben a lehető legmagasabb 

színvonalon végezzük. A minőség ellenőrzésünk egyik alapja a termékeink és az üzleti 

folyamataink folyamatos fejlesztése. 

 
A termékeink továbbfejlesztésének egyik célja, hogy növeljük a társadalom számára nyújtott 

értéküket azáltal, hogy a teljes életciklusuk alatt igyekszünk minimalizálni a negatív biztonsági, 

egészségügyi és környezetvédelmi hatásaikat. A termék-továbbfejlesztés a kutatás, a fejlesztés, 

a gyártás és az értékesítés folyamatába való beépítésével arra törekszünk, hogy rendszerszinten 

csökkentsük az anyag-, a víz- és az energia felhasználást, illetve a hulladéktermelést, valamint az 

egyéb negatív hatásokat, mint például széndioxid kibocsátás. 

 
Ennek eredményeképp nem csak a Roche, hanem az összes érdekelt fél szempontjából vagyunk 

képesek javítani az üzleti hatékonyságot és a fenntarthatóságot. 

 
A Roche a biológiai diverzitásról szóló egyezményben (Convention on Biological Diversity - CBD) 

lefektetett alapelvek mentén támogatja az erőforrás-gazdálkodást. Továbbá, a Roche a CBD-

ben, illetve a Nagojai jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelően támogatja a genetikai erőforrások 

hasznosításából származó hasznok egyenlő és igazságos elosztására vonatkozó alapelveket. 

 
A Roche a 3R elv (Reduce-csökkentés, Refine- tökéletesítés, Replace-helyettesítés) 

alkalmazásával mindent megtesz az állatkísérletektől mentes módszerek alkalmazásáért. A 

tudomány és a technológia területén végzett befektetéseinken keresztül szenvedélyesen és 

elkötelezetten dolgozunk az állatkísérleteket helyettesítő módszerek kidolgozásán. 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Garantáljuk, hogy a partnereink által a termékeink, a szolgáltatásaink és a termékeink 

továbbfejlesztésének minősége iránt támasztott magas elvárásoknak minden esetben meg 

tudjunk felelni. 

– Törekedjünk a termékeink és üzleti folyamataink folyamatos javítására. 

Kérdések és válaszok 
Mi a Roche termékeinek és 

szolgáltatásainak három 

meghatározó jellemzője? A Roche 

termékei és szolgáltatásai egyet jelentenek 

az innovációval, valamint a szigorú 

normáknak megfelelő minőséggel és 

termékfejlesztéssel. 

 

Mit jelent a termékek 

továbbfejlesztése? 

Termékeink továbbfejlesztésének célja, 

hogy növeljük a társadalom számára 

nyújtott értéküket azáltal, hogy teljes 

életciklusuk alatt igyekszünk minimalizálni 

a negatív biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi hatásaikat. 

 

Érdekel a biodiverzitás és az 

állatkísérletek témája. Hol találok 

bővebb útmutatást ezekkel 

kapcsolatban? 

További információt a Roche 

biodiverzitásra, illetve állatkísérletekre 

vonatkozó állásfoglalásaiban talál (Roche 

Position Paper on Biodiversity; Roche 

Position Paper on Animal Research). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Minőségügyi normák & helyes gyakorlatok 

A minőségügyi normák és a helyes gyakorlatok betartása a működési 

engedélyünk megadásának és megtartásának előfeltétele 
 
 

Vállalatunk számára a magas minőség fenntartása elengedhetetlen, mivel ez garantálja az új 
termékeink jóváhagyását, valamint jó hírnevünk megőrzését a betegek és az egészségügyi 
hatóságok körében. A minőség minden beteg joga, és egyben minden munkatársunk 
felelőssége.  A minőség a tevékenységünk minden részletében jelen van, a tervezéstől kezdve a 
folyamatos tökéletesítésig.  A Roche elkötelezett aziránt, hogy minden körülmények között 
eleget tegyen a jogszabályi követelményeknek, a vonatkozó előírásoknak, valamint a 
nemzetközileg is elismert jó gyakorlatoknak, például a helyes klinikai gyakorlatnak (Good 
Clinical Practice - GCP), a helyes farmakovigilanciai gyakorlatnak (Good Pharmacovigilance 
Practice - GVP), a helyes laboratóriumi gyakorlatnak (Good Laboratory Practice - GLP) és a 
helyes gyártási gyakorlatnak (Good Manufacturing Practice - GMP), továbbá hogy teljesítse az 
érdekeltek által a Roche termékeinek és szolgáltatásainak minőségével, biztonságosságával és 
hatékonyságával szemben támasztott fokozott elvárásokat. 

 
A Roche létrehozta a munkatársai által kötelezően követendő minőségügyi rendszert, amely 
magába foglalja a vonatkozó minőségügyi normákat és eljárásokat. Ezen túlmenően a 
munkatársaknak jelentenie kell a felettesük vagy a minőségügyi részleg felé, ha a felállított 
normáktól való eltérést tapasztalnak. 

 
A Roche az üzleti partnereitől is elvárja, hogy tartsák magukat ezekhez a szigorú minőségügyi 
normákhoz. 

 
Mindennél fontosabb a páciensek biztonsága, illetve a nemkívánatos események és az 
ügyfélpanaszok időben történő jelentése. A Roche arra tanítja valamennyi munkavállalóját, 
hogy amint tudomást szereznek egy nemkívánatos eseményről, azonnal jelentsék azt a helyi 
termékbiztonsági egységnek, továbbá, hogy haladéktalanul közöljék az ügyfelek panaszait a 
helyi jogszabályi megfelelésért felelős és minőségügyi részlegekkel. 

 
Nemkívánatos események alatt azokat a kellemetlen egészségügyi eseményeket értjük, amelyek 
betegeknél vagy klinikai vizsgálatban résztvevő alanyoknál jelentkeztek egy 
gyógyszerkészítmény beadását követően, de nem feltétlenül állnak ok-okozati összefüggésben 
magával a kezeléssel. Ilyen nemkívánatos esemény lehet például bármely kedvezőtlen vagy nem 
tervezett jel, tünet vagy betegség, amely egyidejűleg áll fenn egy gyógyászati termék 
használatával, függetlenül attól, hogy ok-okozati összefüggésben áll-e az adott termékkel. 
Nemkívánatos esemény lehet többek között a (véletlenül vagy szándékosan elkövetett) 
gyógyszer-túladagolás, a beteg elhalálozása, a gyógyszerrel való visszaélés, a terhességgel 
kapcsolatos esemény, a hatás elmaradása, illetve az elvonási tünetek jelentkezése. 

 
Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jelentések részét képezi az esetleges ügyfélpanaszok 
jelentése is. Ügyfélpanasznak az ügyfelek/végfelhasználók által írásban, elektronikus úton vagy 
szóban közölt azon panaszokat nevezzük, amelyek a Roche valamely orvostechnikai eszközének 
azonosíthatóságával, minőségével, tartósságával, megbízhatóságával, biztonságos 
használatával, hatékonyságával, illetve teljesítményével kapcsolatban valamilyen állítólagos 
hiányosságot fogalmaznak meg az eszköz forgalomba hozatalát vagy klinikai vizsgálatban való 
részvételét követően. 

Kérdések és válaszok 
A cég egyik gyártósorán dolgozom. 

Mit tegyek, ha azt észlelem, hogy a 

gyártósorról lekerülő néhány 

elkészült termék nem felel meg a 

Roche minőségügyi előírásainak? A 

Roche márkanév egyet jelent a kiváló 

termékminőséggel. Amennyiben olyan 

terméket észlel, amely 

nem felel meg a Roche minőségügyi 

előírásainak, kövesse az ilyen esetekre 

vonatkozó dokumentumokban foglalt 

előírásokat, és - amennyiben szükséges - 

tájékoztassa közvetlen felettesét, valamint 

a minőségbiztosítási részleg szakembereit. 

 

Az Internetet böngészve egy olyan 

közösségi média oldalba botlottam, 

ahol egy beteg arról mesél, hogy 

a Roche Y gyógyszerének bevételét 

követően homályosan kezdett látni. 

Jelentenem kell ezt? 

Igen. Amennyiben ilyen információ jut el 

Önhöz, mindenképp jelentenie kell a helyi, 

termékbiztonságért felelős egységnek. Ez a 

Roche weboldalán kívüli oldalakra is 

érvényes. Legalább az alábbi négy dolgot 

jelentenie kell: Beteg, jelentéstevő, 

esemény, termék (angol rövidítés: PREP) 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Betartsuk az elvárt minőségügyi normákat és elfogadott helyes gyakorlatokat. 

– Biztosítsuk, hogy üzleti partnereink is tartsák magukat a szigorú minőségügyi 
normáinkhoz. 

– Haladéktalanul jelentsük a Roche gyógyászati készítményeivel kapcsolatos 

nemkívánatos eseményeket a helyi, termékbiztonságért felelős egységnek. 

– Haladéktalanul jelentsük a Roche orvostechnikai eszközeivel kapcsolatos 

panaszokat a helyi jogszabályi megfelelésért és minőségügyért felelős 

részlegeknek.  

 
 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Tájékoztatás & marketing 

Mindent megteszünk azért, hogy az innovatív termékeink és 

szolgáltatásaink iránti jogos érdeklődést kielégítsük 
 

 

 
 

A Roche kutatás-központú egészségügyi vállalatként jelentős előnyöket nyújtó innovatív 

diagnosztikai és gyógyászati termékeket és szolgáltatásokat hoz létre, gyárt és értékesít. 

Partnereink jogos igénye, hogy tájékoztatást kapjanak a termékeinkről és a szolgáltatásainkról, 

beleértve a kutatás-fejlesztési tevékenységünk eredményeit. 

 
A kért információkat átlátható módon, pontosan és időben az érdekeltek rendelkezésére 

bocsátjuk, hogy az orvostudomány terén elért eredményeinket a maguk javára fordíthassák. 

Mindig betartjuk a helyes marketing gyakorlatra vonatkozó törvényeket, előírásokat és iparági 

kódexeket, valamint a Roche ezzel kapcsolatos belső folyamatait és normáit. Felelős módon 

támogatjuk az egészségügyi szakemberek orvosi képzését. 

 
A Roche által az egészségügyi szakemberekkel és egészségügyi szervezetekkel folytatott 

együttműködés célja az olyan tudományos információk megosztása, amelyek hozzájárulnak a 

Roche termékeinek és szolgáltatásainak optimális kihasználásához. Az együttműködések szigorú 

etikai normákon, a tisztességen és a szolgáltatásokért nyújtott méltányos javadalmazáson 

alapulnak. 

 
A Roche tiszteletben tartja versenytársai törvényes vállalkozásait, beleértve a generikus és a 

bioszimiláris készítmények gyártóit. A Roche azonban elvárja, hogy betartsák a vonatkozó 

törvényeket, előírásokat és iparági kódexeket. A Roche azonban nem tűri a termékeivel 

kapcsolatos félrevezető és becsmérlő állításokat, és megvédi a termékeit és saját érdekeit a 

tisztességtelen versennyel szemben. 

 
Az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatásaink terén 

teljes átláthatóságot biztosítunk, továbbá maradéktalanul betartjuk az információk 

közzétételére vonatkozó valamennyi törvényt, előírást és iparági kódexet (pl. Az USA „Sunshine” 

törvényét, és az EFPIA magatartási kódexét, valamint a MedTech Europe etikus üzleti 

magatartásra vonatkozó kódexét). A fenntarthatósági jelentéseink részeként bizonyos adatokat 

világszerte és helyben is önként teszünk közzé. 

Kérdések és válaszok 
Egy barátom tudni szeretné, hogy 

mely alapelvek határozzák meg a 

Roche kapcsolatát az egészségügyi 

szakemberekkel. Mit feleljek neki? A 

Roche egészségügyi szakemberekkel 

fenntartott kapcsolata két alapelven 

nyugszik: (i) az innovatív termékeire és 

szolgáltatásaira vonatkozó információkat 

nyíltan, átláthatóan, őszintén, időben és 

megfelelő módon bocsátja rendelkezésre; 

(ii) nem részesíti tisztességtelen előnyben 

azokat a szakembereket, akik a termékeit 

receptre felírják. 

 

Mit tegyek, ha tudomásomra jut, 

hogy egy versenytársunk félrevezető 

információkat terjeszt a Roche 

egyik termékéről? 

Tájékoztassa a közvetlen munkahelyi 

vezetőjét, hogy megfelelő lépéseket 

tehessen a Roche termékeinek és 

érdekeinek védelmében. 

 

Egy versenytársunk azt állítja, hogy 

rendelkezésére áll az egyik termékünk 

bioszimiláris terméke, de nincs erre 

vonatkozóan elegendő klinikai adat. 

A Roche számára elfogadható ez a 

viselkedés? 

Nem. Amennyiben a versenytárs terméke 

biológiailag nem összehasonlíthatónak (NBC) 

minősül, a Roche megvédi a saját jogait. 

 
 
 

 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Betartsuk a vonatkozó törvényeket, előírásokat és iparági kódexeket, valamint a Roche 

belső folyamatait és normáit. 

– Felelősségteljes és átlátható módon támogassuk az egészégügyi szakképzést. 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche Pharma, 

illetve a Roche Diagnostics divízió 

egészségügyi szakemberekkel és 

egészségügyi szervezetekkel fenntartott 

kapcsolatokra vonatkozó 

szabályzataiban talál (Roche Directive on 

Interactions with HCPs and HCOs, 

valamint Roche Diagnostics Divisional 

Standard on Interactions with HCPs and 

HCOs) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vállalati 

vagyon 
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Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 

A tevékenységünk szempontjából kulcsfontosságúak a szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok 
 

 
 
 

A Roche-nál az orvos- és adattudományban elért eredményeket innovatív diagnosztikai 

eljárások és a betegek szempontjából sorsfordító kezelések létrehozására használjuk fel. A 

Roche innováción alapuló üzleti modelljéből következik, hogy vállalatcsoportunk erősen rá van 

utalva a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra és azok hatékony védelmére. 

 
A szellemi tulajdonról szóló törvények védik a Roche értékes vagyonát alkotó eszközöket: a 

szabadalmainkat, a védjegyeinket, a szabályozási adatokat, a szerzői jogokat, az üzleti titkokat, a 

domain neveket és az ezekhez kapcsolódó jogokat. A Roche támogatja a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogok oltalmát biztosító törvényi és jogszabályi környezet kialakítását célzó 

kezdeményezéseket. Arra bíztatjuk a szigorú szellemi tulajdonjogi oltalmat biztosító 

kormányokat, hogy folytassák ezirányú elkötelezett munkájukat, míg a fejlődő országok 

kormányait arra kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok oltalma 

milyen szerepet játszhat a társadalmi előnyöket és növekedést jelentő innováció alapú 

gazdaságba való átmenet során. Az ENSZ meghatározása szerinti legkevésbé fejlett 

országokban, illetve a Világbank meghatározása szerinti alacsony jövedelmű országokban nem 

nyújtunk be új szabadalmi kérelmet és nem érvényesítjük a már meglévő szabadalmakat. 

 
A Roche elkötelezett a harmadik felek szellemi tulajdonjogának tisztelete iránt.  A Roche 

minden munkavállalójától elvárja, hogy a napi munkája során vegye figyelembe a harmadik 

felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. 

 
A szellemi tulajdonhoz fűződő joga megsértése esetén a Roche kész megvédeni azt. A szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok megsértése nem csak a Roche vagyonában tesz kárt, hanem sok 

esetben veszélyt jelent a betegek egészségére és biztonságára is; pl. a gyógyszeripari és 

diagnosztikai termékek hamisítása illegális, és világszerte jelentős közegészségügyi problémát 

jelent. A Roche saját hatáskörén belül mindent megtesz a hamisított termékek ellen. 

 
Közegészségügyi szempontból egy gyógyszer kifejlesztése a szabadalmi oltalmi időszakon jóval 

túl is előnyt jelent; pl. a Roche gyógyszerei közül jelenleg több, mint harminc szerepel az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) „alapvető gyógyszereket” (Essential Medicines) felsoroló 

listáján. Ezek a gyógyszerek többek között életmentő antibiotikumok, maláriaellenes 

gyógyszerek és kemoterápiás gyógyszerek, amelyek közül szinte egyik sem áll már szabadalmi 

oltalom alatt. Ezek a termékek nem jöhettek volna létre az innovációba való befektetést 

ösztönző, jól felépített és szigorú szabadalmi rendszer nélkül. Ezek a termékek tanúsítják a 

Roche komoly és tartós hozzájárulását bolygónk lakosságának egészségéhez - jóval a hozzájuk 

fűződő kizárólagos jogok lejártát követően is. 

Kérdések és válaszok 
A Roche munkavállalójaként mit 

tehetek az innovációinkhoz fűződő 

szellemi tulajdonjogok 

biztosításáért? 

Ha tudomására jut egy olyan 

szabadalmaztatható találmány, vagy 

bármilyen egyéb innováció, ami bármilyen 

formában szellemi tulajdonjogi oltalom alá 

vonható, további információért vegye fel a 

kapcsolatot szabadalmi-, védjegy-, vagy 

jogi osztállyal. A tudományos 

publikációkhoz a szabadalmi osztály 

jóváhagyását kel kérnie. 

 

Munkavállalóként mit tehetek a 

Roche szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogainak védelméért? 

Ha tudomást szerez a Roche szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogainak harmadik fél 

általi megsértéséről, haladéktalanul 

szóljon a szabadalmi osztálynak. 

 

A Marketing osztályon dolgozom, és 

egy tudományos folyóiratból 

fénymásolt cikket szeretnék 

szétosztani egy workshop résztvevői 

között. Megtehetem? 

Vegye figyelembe, hogy a harmadik felek 

szerzői jogait eseti alapon kell 

megvizsgálni. Amennyiben kétségei vannak 

a szerzői jogokkal kapcsolatban, 

segítségére lehet a Roche Intranet 

Copyright Checkpoint aloldala. 

 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Biztosítsuk és megvédjük a Roche szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. 

– Tiszteletben tartsuk a harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és kétség 

esetén kérjük szakértők segítségét a helyzet tisztázására. 

 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Bizalmas információk 

A Roche vagyonának és érdekeinek védelmében kellő körültekintéssel 

kezeljük a bizalmas információkat. 
 

 

 
 

A Roche munkatársaiként a vállalat működése során többféleképpen is hozzáférünk bizalmas 

információkhoz, legyen szó akár a kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó bizalmas 

információkról, a gyártási technológiákról, az üzleti tervekről, a pénzügyi adatokról, a marketing 

és értékesítési stratégiákról, az új termékek piacra dobásáról, a fúziós, felvásárlási vagy licensz 

tevékenységekről, stb. 

 
A bizalmas információkra a Roche legértékesebb vagyonelemeiként kell tekintenünk. A 

munkatársak kötelesek a Roche-nál tudomásukra jutott bizalmas információkat megtartani. Ez 

azt jelenti, hogy a munkatársaknak tilos a bizalmas információkat a Roche munkavállalóin kívül 

bárki mással megosztani, illetve akár a Roche olyan alkalmazottjaival ezekről beszélni, akiknek 

aktuálisan az munkájuk szempontjából nem szükséges ezek ismerete. A titoktartási 

kötelezettség a munkavállalói szerződés részét képezi, és a munkaviszony megszűnését 

követően is hatályban marad. 

 
Amennyiben bizalmas információk kerülnek harmadik félhez, mindent megteszünk azért, hogy a 

harmadik fél megfelelő lépéseket tegyen az információk védelme érdekében. 

 
Tiszteletben tartjuk a harmadik félhez tartozó bizalmas információkat, és mindent megteszünk 

ezek védelme érdekében. 

 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy versenykörnyezetben a harmadik felek a vállalat bizalmas 

információinak megszerzésére törekszenek. Az harmadik felek általi üzleti hírszerzés az iparág 

velejárója. Ezért a bizalmas információkkal rendkívül körültekintően kell bánnunk nyilvános 

helyeken, például repülőgépeken, vonatokon, villamoson, bárokban, éttermekben, illetve a 

közösségi médiában vagy a nem jóváhagyott kommunikációs eszközökön. 

Kérdések és válaszok 
Most jöttem át a Roche-hoz az 

egyik versenytársától, és rengeteg 

olyan információm van, ami 

szerintem hasznos lenne a vállalat 

számára. Megoszthatom ezeket az 

információkat az új kollégáimmal? 

Nem. A bizalmas információkat nem szabad 

megosztania. A szerződésében rögzített 

titoktartási kötelezettségét a volt 

munkaadójával kötött munkavállalói 

szerződés megszűnésést követően is 

tiszteletben kell tartania. 

 

A Roche egy másik munkatársával 

utazom együtt, és egy folyamatban 

lévő klinikai kísérlet eredményeiről 

beszélgetünk. Megtehetjük ezt? 

Mindig ügyeljen a harmadik felek 

hírszerző tevékenységére! A bizalmas 

információkkal rendkívül körültekintően 

kell bánnia a nyilvános helyeken, valamint 

a közösségi médiában vagy a nem 

jóváhagyott kommunikációs eszközökön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Csak olyanokkal osszunk meg bizalmas információkat, akiknek feltétlenül és jogosan 

tudnia kell róla. 

– Tiszteletben tartsuk és megóvjuk a harmadik féltől származó bizalmas információkat. 

– Ügyeljünk a harmadik felek üzleti hírszerző tevékenységére, amely kárt okozhat a 

Roche vagyonában vagy árthat az érdekeinek. 

– A munkavállalói szerződésünk megszűnését követően is betartsuk a titoktartási 
kötelezettségünket. 

 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a vállalat 

„tűzfal” irányelvében talál (Directive on 

the Separation of Partnered Programmes 

(Firewall Directive)) 
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Közösségi média & elektronikus 

kommunikációs eszközök 

Kellő körültekintéssel használjuk a közösségi médiát és az elektronikus 

kommunikációs eszközöket 
 

 

 
 

A „Roche elektronikus kommunikációs eszközei” kifejezés magába foglalja a Roche tulajdonában 

lévő hardvereket, például okostelefonokat, számítógépeket, tableteket, egyéb infrastruktúrát, 

valamint a csoportmunkához szükséges eszközöket, például az email, a chat és a közösségi 

média platformokat. 

 
Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó kommunikációhoz kizárólag a Roche elektronikus 

kommunikációs eszközei használhatók. Az új technológiai szolgáltatásokat, rendszereket, 

platformokat, a harmadik fél által üzemeltetett eszközöket, a szoftvereket és az üzleti 

felhasználásra illetve a vállalati adatok feldolgozására szánt elektronikus eszközöket használatuk 

előtt a Roche-nak vagy a Genentech Information Security-nek kell jóváhagynia. Főszabályként - 

amennyiben nincsen érvényben további helyi korlátozás - a Roche elektronikus kommunikációs 

eszközei a Roche vonatkozó szabályzatait betartva használhatók magáncélra. 

 
A Roche elektronikus kommunikációs eszközeit kellő körültekintéssel kell használni. Bármely 

hardver vagy adat eltulajdonítása illetve elvesztése esetén (pl. biztonsági előírások megszegése, 

adathalászat vagy az adatok nem szándékos megosztása) haladéktalanul értesíteni kell a helyi 

informatikai osztályt. 

 
A Roche elektronikus eszközeinek használatára vonatkozóan nem feltétlenül garantáltak az 

adatvédelmi jogok. Bizonyos esetekben - például rendszerszintű műveletek, karbantartások, 

biztonsági műveletek esetén, illetve jelentős üzleti folytonossági célokból, valamint vizsgálatok 

és pereskedés idejére - ezek a jogok a Roche vonatkozó adatvédelmi alapelveivel és normáival 

összhangban érvényteleníthetők. 

 
Közösségi média 

A Roche birtokában lévő külső csatornákat kizárólag a Roche kommunikációs menedzserei 

hozhatják létre és kezelhetik. A csatornák kezelőinek megfelelő képzéseken kell részt venniük, 

regisztrálniuk kell a csatornát a Roche digitális jegyzékében (Roche Digital Registry), és 

folyamatosan figyelniük kell, hogy a csatornán nem jelentenek-e be a termékeinkkel 

kapcsolatos nemkívánatos eseményt vagy panaszt. 

 
A munkavállalók személyes csatornáit nem kell regisztrálni, de az ezeken tanúsított magatartás 

a vállalatra is kihathat és ennek megfelelő következményekkel járhat. Például, a termékeinkkel 

kapcsolatos kommunikációt szigorúan szabályozzuk, és tilos róluk bármit közzé tenni. 

Kérdések és válaszok 
A csapatom egy új, a korábbi 

cégemnél a közös munkához 

használt kommunikációs eszközt 

szeretne letölteni és használni. 

Megtehetjük? 

Fontos, hogy a használni kívánt 

eszközöket és alkalmazásokat a Roche 

jóváhagyja. A jóváhagyott eszközök 

átesnek a szükséges ellenőrzéseken, és 

rendelkeznek a vállalaton belüli 

használathoz szükséges licenszekkel. A 

nem jóváhagyott eszközök használatával 

veszélybe sodorhatja a vállalati 

információkat. 

 

Észrevettem, hogy valaki a való 

életbeli adatokhoz (RWD) történő 

hozzáférésről és azok 

felhasználásáról tweetel. 

Egyáltalán nem értek egyet a 

véleményével. Hivatkozhatok a 

Roche RWD-hez való hozzáférésről 

és azok alkalmazásáról szóló 

állásfoglalására (Roche Position 

Paper on Access to and Use of 

RWD)? 

Igen, hivatkozhat rá. A Roche 

állásfoglalásának célja, hogy kifejezze a 

vállalat álláspontját azokról a konkrét 

fenntarthatósági kérdésekről, amelyek 

lényegesek az üzleti tevékenységünk 

szempontjából és fontosak a velünk 

együttműködő érdekelt felek számára. 

Mindenképp javasolt, 

hogy munkatársaink olvassák el 

állásfoglalásainkat, és hivatkozzanak rájuk. 

Az állásfoglalások megtalálhatók a Roche 

weboldalán. 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Üzleti célokra kizárólag a Roche által jóváhagyott elektronikus kommunikációs eszközöket 
használjuk. 

– A Roche elektronikus eszközeit kellő körültekintéssel és elsősorban munkaügyben 

használjuk. Amennyiben megengedett, akkor is csak korlátozottan használjuk az 

eszközöket magán célra. 

– Felelősségteljesen használjuk a személyes közösségi média oldalainkat. 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Az elektronikus kommunikációs eszközök 

használatával kapcsolatos részletes 

információkat a Roche elektronikus 

eszközökre, illetve digitális eszközök jogi 

megfelelőségére vonatkozó irányelveiben 

találja (Roche Directive on Electronic 

Communication Tools és Roche Directive 

on Legal Compliance of Digital Channels). 
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Dokumentum és információ kezelés 

A dokumentumokat a vállalati vagyon részének kell tekinteni 
 

 

 

 
 
 

A Roche munkatársai által létrehozott, vagy a munkavégzés során birtokukba került információ 

nagy része értékes a Roche számára, és hivatalos dokumentumokként kell őket kezelni. Ez 

kulcsfontosságú a Roche érdekeinek védelméhez, a jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez 

és a potenciális tudományos hasznosításukhoz. A dokumentumok adatokból és a hozzájuk 

kapcsolódó metaadatokból állnak, és sokféle formátumban tárolhatók.  A munkatársak feladata 

a dokumentumok megőrzése és a velük való visszaélés megakadályozása, valamint az épségük 

és hozzáférhetőségük biztosítása üzleti célból, illetve vizsgálatok esetén. 

 
A Roche vállalati szintű dokumentumkezelési programja („COREMAP”) tartalmazza a vállalati 

dokumentumok védelmének és azonosíthatóságának javítására irányuló normákat. 

 
A dokumentumok a Roche, és nem egy adott személy tulajdonai.  A dokumentumokat a 

munkatársaknak a belső és külső normák és előírások szerint kell kezelnie, és meghatározott 

ideig kell őket megőriznie.  A hivatalos dokumentumok és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési 

szintek listája a Roche csoport dokumentum- és információ besorolási rendszerében (Roche 

Group Records and Information Classification) található. A munkadokumentumok csak 

ideiglenesen bírnak jelentőséggel, és a kockázatok és költségek elkerülése érdekében 

rendszeresen meg kell őket semmisíteni. 

 
A Roche munkatársainak az alábbi alapelveket kell betartania a dokumentumok létrehozásakor 

és kezelésekor: 

– a dokumentum megírása előtt gondolja végig, hogy valóban szükséges-e annak létrehozása; 

– fogalmazzon tényszerűen, kerülje a feltételezéseket, valamint a félrevezető vagy ráutaló 

megfogalmazást (pl. emailen vagy a közösségi médiában közzétett posztokban). 

– ügyeljen, hogy a dokumentum megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak; 

– ne hozzon létre olyan dokumentumot, amelyért a Roche nem szívesen vállalna felelősséget; 

– ügyeljen, hogy mindig hozzáértő személy legyen felelős a dokumentum kezeléséért. 

– vegye figyelembe a dokumentum bizalmassági fokát, és csak úgy ossza meg másokkal illetve 

tárolja, hogy az ne sérüljön. A dokumentumokat ne ossza meg másokkal - különösen a 

vállalaton kívüli személyekkel - ha nem feltétlenül szükséges, hogy megismerjék a tartalmát. 

 
A megőrzési idejük lejártát követően a dokumentumokat a Roche iratkezelési (Records 

Management) eljárásának és normáinak megfelelően ki kell selejtezni, kivéve, ha további 

tudományos felhasználásuk szükséges.  A személyes adatokat vagy érzékeny személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumokat tilos a szükséges megőrzési idejükön túl tárolni. 

 
Az aktuálisan futó vagy a közeljövőben meginduló jogi eljárásokhoz vagy hatósági 

ellenőrzésekhez kapcsolódó dokumentumokat kötelező megőrizni (ezt nevezzük „jogilag előírt 

megőrzési rendelkezésnek” vagy „törvényben előírt megőrzési rendelkezésnek”); a Roche 

munkatársainak tilos ezeket a dokumentumokat megsemmisíteni, és az előírt megőrzési 

rendelkezés megszűnéséig meg kell azokat őrizniük. 

Kérdések és válaszok 
Miért fontos, hogy betartsam a 

Roche iratokra vonatkozó 

normáit, ha a munkám során 

dokumentumot hozok létre? 

Tartsa észben, hogy a Roche ellen 

indított jogi eljárások vagy hatósági 

vizsgálatok során bármely dokumentum 

felhasználható bizonyítékként; 

vagyis, a félrevezető vagy ráutaló 

kijelentések miatt vizsgálat indulhat a 

Roche mint vállalat, illetve az érintett 

munkavállaló ellen. 

 
Olyan dokumentumokat és emaileket 

örököltem az elődömtől, 

amelyekre vonatkozóan már lejárt 

a jogilag előírt megőrzési idő, így 

megsemmisíthetők lettek volna. 

Most viszont tudomásomra jutott 

egy jogi eljárás, amelynek során úgy 

vélem, a dokumentumok 

felhasználhatók a Roche ellen. 

Megsemmisíthetem őket? 

Nem. A folyamatban lévő vagy hamarosan 

meginduló jogi eljárásokhoz vagy hatósági 

vizsgálatokhoz kapcsolódó 

dokumentumokat nem szabad 

megsemmisíteni. Ezen dokumentumok 

megsemmisítése az igazságszolgáltatás 

akadályoztatásának minősül, ami súlyos 

következményekkel jár. Ezért minden olyan 

dokumentumot meg kell őriznie, ami az 

eljárás vagy a vizsgálat szempontjából 

fontos lehet. További tanácsért forduljon a 

helyi iratkezelési koordinátorhoz vagy a 

jogi osztályhoz. 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Kellő odafigyeléssel kezeljük a Roche dokumentumait és információit. 

– Soha ne semmisítsük meg a folyamatban lévő vagy hamarosan meginduló jogi 

eljárásokhoz vagy hatósági vizsgálatokhoz kapcsolódó dokumentumokat. 

 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche csoport 

iratkezelési irányelvében (Roche Group 

Records Management Directive) talál. 
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Üzleti tisztesség 

A Roche jó hírneve a munkatársak magatartásán áll vagy bukik 
 

 

 
 
 

A velünk kapcsolatban álló érdekelt felek minden tekintetben elvárják tőlünk a tisztességes 
üzleti magatartást. 

 
Az üzleti magatartás fogalmát olyan üzleti magatartásként határozzuk meg, amely nem pusztán 

etikus, de annak is látszik, továbbá összhangban áll a Roche Csoport Etikai Kódexében 

foglaltakkal és azzal az általános elkötelezettségünkkel, hogy az üzleti tevékenységünket 

társadalmilag felelős módon folytassuk. 

 
Az üzleti tisztesség elsősorban azt jelenti, hogy betartunk minden vonatkozó törvényt és 

előírást, valamint a Roche által a tisztességre vonatkozóan rögzített szigorú normákat. E normák 

betartása képezi a Roche fenntartható sikerének alapját. 

 
A tisztességre vonatkozó szigorú normáink betartása néhány esetben az üzleti lehetőségek 

szűkülését eredményezheti. Ennek ellenére meggyőződésünk, hogy betartásuk üzleti előnyt 

jelent. 

 
A Roche valamennyi munkavállalójának magatartása hozzájárul a Roche-ról mint tisztességes 

vállalatról alkotott képhez. Tekintve, hogy a Roche tevékenysége az egész világra kiterjed, a 

munkatársak egy adott országban tanúsított tisztességtelen magatartása globális szinten is 

negatív hatással lehet a Roche egészére. 

 
A tisztességes üzleti magatartást meghatározó feltételeket eseti alapon kell értékelni, mindig a 

konkrét ügy lényeges paramétereinek figyelembevételével.  

 
A Roche megfelelő információkat, utasításokat, képzést, útmutatást és támogatást biztosít a 

munkavállalóinak és üzleti partnereinek ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a Roche tisztességes 

üzleti magatartásra vonatkozó normáinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Betartsuk a vonatkozó törvényeket és előírásokat, valamint hogy tartsuk magunkat a 

Roche által az üzleti tisztességre vonatkozóan rögzített szigorú normákhoz. 

– Minden esetnél külön mérjük fel, hogy az üzleti magatartásunk megfelel-e a Roche 

elvárásainak, valamint üzleti tisztességre vonatkozó normáinak. 

Kérdések és válaszok 
Nemrég igazán nagyratörő 

értékesítési célt tűztek ki elém. 

Ahhoz, hogy a célt elérjem és a 

vele járó bónuszt megkaphassam, 

meg kell szegnem a Roche üzleti 

tisztességre vonatkozó normáit. 

Megtehetem ezt? 

Nem. A Roche tisztességes üzleti 

magatartásra vonatkozó normáit minden 

esetben be kell tartania. Őszintén 

beszéljen a helyzetéről a közvetlen 

munkahelyi vezetőjével, és közösen 

keressenek egy olyan megoldást, amely 

megfelel a Roche tisztességes üzleti 

magatartásra vonatkozó normáinak. 

 

A főnököm olyasmire kér, ami 

véleményem szerint nem felel meg a 

Roche tisztességes üzleti 

magatartásra vonatkozó 

normáinak. Hogyan kell ilyen 

esetben eljárnom? Haladéktalanul 

beszéljen a főnökével a kétségeiről. Végső 

soron Ön a felelős a saját üzleti 

magatartásáért. Amennyiben a főnöke 

ragaszkodik az eredeti kéréséhez vagy azt 

kéri Öntől, hogy hallgasson a dologról, 

azonnal vegye fel a kapcsolatot a 

Megfelelési vezetővel vagy a vállalat 

megfelelési főellenőrével (Chief 

Compliance Officer). Használhatja a Roche 

Csoport bejelentő vonalát (Roche Group 

SpeakUp Line) is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche csoport 

tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó 

irányelvében (Roche Directive on Integrity 

in Business) talál. 
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Vesztegetés & tisztességtelen előnyök nyújtása 

Nem tűrjük a vesztegetést és a korrupt üzleti magatartás más 

formáit 
 

 

 
 

A Roche a korrupt üzleti magatartás minden formáját elutasítja, legyen az megvesztegetés 

(akár aktív, akár passzív, illetve akár az állami- akár a magánszektorhoz kapcsolódó), sikkasztás, 

csalás, lopás, vagy tisztességtelen előnyök nyújtása. A témával kapcsolatos részletes útmutatást 

a Roche tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó irányelve (Roche Directive on Integrity in 

Business) tartalmazza. 

 
Vesztegetés 

A Roche munkavállalói és üzleti partnerei üzleti lehetőségek megszerzése vagy megtartása 

céljából sem közvetlenül, sem közvetett módon nem nyújthatnak vagy ígérhetnek 

tisztességetelen előnyőket személyeknek vagy szervezetnek és nem is fogadhatnak el tőlük ilyen 

előnyöket. A tisztességtelen előnyök közé tartoznak a törvénytelen árengedmények, a 

megvesztegetés, a kenőpénz és a nem hivatalosan kifizetett összegek.  Tisztességtelen előnynek 

minősülhet bármilyen értékes dolog, többek között a pénz, az éttermi meghívás, az ajándék, a 

szórakoztatás, az utazási költségek megtérítése vagy a hamis megállapodás. 

 
Tisztességtelen előnyök nyújtása 

A megvesztegetéshez hasonlóan tilos a konkrét üzleti döntéshez nem kötött, tisztességtelen 

előny nyújtása illetve felajánlása. A megvesztegetéssel ellentétben itt nincs „ellenszolgáltatás”. 

Ezért a tisztességtelen előny nyújtása egyfajta „jó hírnevet öregbítő” kifizetésnek is tekinthető, 

amellyel a tisztességtelen előnyt biztosító szereplő a másik fél jóindulatát kívánja elnyerni. 

 
A Roche munkavállalóinak szem előtt kell tartaniuk, hogy a látszat is számít, és hogy a 

magatartásuk - szándékuktól függetlenül - könnyen vesztegetésnek vagy tisztességtelen előny 

biztosításának tűnhet. 

 
A fenti elvek a Roche részvételével az állami és a magánszektorban világszerte lebonyolított 

valamennyi tranzakcióra egyaránt érvényesek. Számos országban szigorú szabályok 

vonatkoznak a vesztegetésre és a tisztességtelen előnyök nyújtására, amelyek megszegése 

büntetőjogi és polgári jogi eljárásokat vonhat maga után a Roche, illetve az érintett személyek 

ellen. 

 
Ha a Roche tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó irányelvében foglalt valamennyi 

követelmény teljesül és a helyileg előírt összes jóváhagyást beszerezték, akkor az üzleti 

partnerek és más külső szereplők előnyökben részesítése megengedett lehet. 

Kérdések és válaszok 
Megállapodtam egy egészségügyi 

szakemberrel, hogy előadást tart 

onkológiai témában a 

vállalatunknál. Az esemény előtt a 

szakember jelzi, hogy mégsem tudja 

megtartani az előadást. A főnököm 

szerint az adott szakember fontos a 

vállalat számára, és azt kéri, hogy 

annak ellenére fizessük ki a 

szerződésben rögzített tiszteletdíjat, 

hogy végül nem tartja meg az 

előadását. Mit tegyek? 

Haladéktalanul beszélnie kell a főnökével 

a fenntartásairól, és tájékoztatnia kell 

arról, hogy nem hajlandó fenntartani a 

szerződést, mivel a szolgáltatás 

elmaradása esetén a szakember számára 

történő kifizetés vesztegetésnek minősül. 

Amennyiben a főnöke ragaszkodik az 

eredeti kéréséhez vagy azt kéri Öntől, 

hogy hallgasson a dologról, azonnal vegye 

fel a kapcsolatot a Megfelelési vezetővel 

vagy a vállalat megfelelési főellenőrével 

(Chief Compliance Officer). Használhatja a 

Roche Csoport bejelentő vonalát (Roche 

Group SpeakUp Line) is. 

 

Az ügymenet-könnyítő csekély 

juttatások megengedettek? 

Nem. A Roche Csoport Etikai Kódexe, 

valamint számos nemzeti jog szerint a 

megvesztegetés az összeg nagyságától 

függetlenül tilos. Ezért az ügymenet-

könnyítő csekély juttatások nyújtása 

tilos, kivéve, ha ezek a kifizetések 

megengedhető előnyöknek minősülnek. 

 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Semmilyen formában ne tűrjük el vagy támogassuk a korrupt üzleti magatartást, és 
ne vegyünk részt benne. 

– Sohase ígérjünk, kérjünk vagy fogadjunk el bármilyen tisztességtelen előnyt. 

– Alaposan ellenőrizzük, hogy egy adott előny nyújtása megfelel-e a Roche üzleti 

tisztességre vonatkozó normáinak. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche csoport 

tisztességes üzleti magatartásra 

vonatkozó irányelvében (Roche Directive 

on Integrity in Business) talál. 
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Versenyjog 

A versenyjog megsértése sohasem kifizetődő 
 

 

 

 
 
 

A versenyjog - vagy másnéven trösztellenes jogszabályok - a tisztességes verseny védelmét 

szolgálja. Tiltja az olyan üzleti magatartást, amelynek célja, illetve következménye a tisztességes 

verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása (pl. az árak rögzítésével és a piacok, illetve 

az ügyfelek felosztásával). 

 
A Roche támogat minden olyan erőfeszítést, amely a verseny előmozdítását és védelmét, ezen 

belül a szellemi tulajdon és az értékesítési jogok törvényi védelmét szolgálja. 

 
A Roche átfogó trösztellenes megfelelési programot dolgozott ki. A versennyel kapcsolatos 

ügyekkel foglalkozó munkavállalóitól elvárja, hogy értsék a versenyjog alapelveit, valamint ezek 

betartásának jelentőségét. Amennyiben nem találnak egyértelmű választ egy adott 

trösztellenes kérdésre, a munkavállalóknak segítséget és tanácsot kell kérniük. 

 
A versenyjog megsértése esetén kiszabható büntetések összege magas. A Roche, mint vállalat 

mellett a versenyellenes magatartást tanúsító munkavállaló is büntetésre számíthat. 

 
A Roche versenytárgyalási eljárások lebonyolításában résztvevő munkavállalóinak ismerniük 

kell, és be kell tartaniuk a versenytárgyalásra vonatkozó hatályos törvényi előírásokat. A 

vonatkozó hivatalos eljárások betartásával a beszerzés teljes folyamat során biztosítani kell az 

átláthatóságot, továbbá pontos, transzparens és minden megkülönböztetéstől mentes adatokat 

kell a kormányzati döntéshozók rendelkezésére bocsátani. 

 
A Roche tiszteletben tartja versenytársai törvényes vállalkozásait, beleértve a generikus és a 

bioszimiláris készítmények gyártóit. A Roche azonban elvárja, hogy betartsák a vonatkozó 

törvényeket, előírásokat és iparági kódexeket. 

 
Annak ellenére, hogy a Roche elkötelezetten kiáll a vonatkozó versenyjogi szabályok 

maradéktalan betartása mellett, az illetékes versenyhatóság nálunk is bármikor előre be nem 

jelentett helyszíni ellenőrzést tarthat (ezt nevezi a szakzsargon „hajnali rajtaütéstnek”). Ilyen 

ellenőrzés esetén a Roche teljes mértékben együtt kíván működni az ellenőrökkel, és nem 

semmisít meg dokumentumokat, adatokat, illetve hivatalos bélyegzőket. 

Kérdések és válaszok 
A Marketing osztályon dolgozom, 

és tudok róla, hogy egy 

versenytársunk jelentős 

árengedményeket ad ügyfeleinek a 

piaci részesedésének növelése 

érdekében. Felvehetem a 

kapcsolatot ezzel a versenytárssal, 

hogy megállapodjunk az 

értékesítési árakban és bizonyos 

ügyfelek és piacok felosztásában? 

Nem. Az eladási és vételi árak közös 

meghatározása, valamint az ügyfelek és a 

piacok felosztása a versenyjog súlyos 

megsértésének minősül. A Roche 

munkavállalóinak szigorúan tiltott ez a 

fajta versenyellenes magatartás. 

 

A versenyjogi hatóságok vizsgálatot 

indítottak annál a Roche vállalatnál, 

ahol dolgozom. A közelmúltban 

leveleztem a Roche egyik 

versenytársával, és a levelek tartalma 

versenyellenes magatartás 

bizonyítékaként is értelmezhető. 

Megsemmisíthetem a leveleket? 

Nem. A versenyhatóságok vizsgálata 

szempontjából releváns adatokat és 

dokumentumokat semmilyen 

körülmények között nem szabad 

megsemmisíteni. Hatósági vizsgálat esetén 

a Roche teljes mértékben együtt kíván 

működni. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Betartsuk a vonatkozó versenyjogi törvényeket, és versenyellenes magatartással ne 

korlátozzuk vagy akadályozzuk a tisztességes versenyt. 

– Kétség esetén kérjünk jogi tanácsot. 

– Vizsgálat esetén teljes mértékben együttműködjünk a hatóságokkal. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche csoport 

versenymagatartásra vonatkozó 

irányelvében (Roche Directive on 

Behavior is Competition) talál. 
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Pontos jelentések & könyvelés 

Megbízható és valós pénzügyi, illetve nem pénzügyi adatokat 

állítunk elő és közlünk 
 

 

 
 

Adataink hitelessége és sértetlensége - egyszóval integritása - tevékenységünk szempontjából 
kulcsfontossággal bír. 

 
Gondoskodunk az általunk létrehozott vagy kezelt adatok, információk és dokumentumok 

tartalmának valódiságáról és megbízhatóságáról. Az adatok, információk és dokumentumok 

többfélék lehetnek, kezdve a Roche éves pénzügyi jelentéseitől, a kutatás-fejlesztési adatokon 

át a személyes útiköltség-térítési igényig vagy akár az elektronikus levelezésünkig. 

 
A Roche köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, a belső számviteli és jelentéstételi 

útmutatókat és a külső, pénzügyi és nem pénzügyi jelentésekre vonatkozó normákat, továbbá 

köteles garantálni, hogy az érdekeltek - pl. tőke- és hitelfinanszírozó befektetők - valamint a 

könyvvizsgálók, a szabályozó hatóságok és a kormányzati szervek számára készített kimutatások 

valós és megbízható képet mutassanak a pénzügyi helyzetéről.  

 
Jelentéseinkben, kiadványainkban, illetve költségelszámolásainkban soha nem szerepelhetnek 

hamis vagy félrevezető nyilatkozatok vagy tételek. 

 
A nyilvántartások és kimutatások meghamisítása, illetve a félrevezető adatok közzététele 

csalásnak minősülhet. A Roche - mint vállalat - felelősségén túl az ilyen törvénytelen 

magatartást tanúsító munkavállaló is súlyos büntetésre számíthat. 

Kérdések és válaszok 
A főnököm megkért, hogy néhány 

értékesítési tételt annak ellenére 

könyveljek el, hogy az érintett 

ügyféltől még nem érkezett 

végleges megrendelés. Rendben van 

ez így? 

Nem. A nyilvántartások és a kimutatások 

meghamisítása, illetve a félrevezető 

adatok megadása csalásnak minősülhet, 

ami a fegyelmi eljáráson túl polgári és 

büntetőjogi szankciókat vonhat maga 

után mind Ön, mind a Roche ellen. Soha 

ne szerepeltessen hamis vagy félrevezető 

adatokat a Roche dokumentumaiban. 

 

Az utóbbi időben sok üzleti úton 

vettem részt, és nem találok néhány 

szállodai számlát. Egy kollégám, 

aki járt már hasonló cipőben azt 

mondta, nem gond, ha néhány fiktív 

számlát is leadok. Tényleg nem 

gond? 

De, igen. Ha ezt teszi, azzal meghamisítja a 

költségelszámolását, és az elfogadhatatlan. 

Beszéljen a főnökével, és keressenek 

közösen megoldást a problémára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Gondoskodjunk arról, hogy az általunk előállított pénzügyi és nem pénzügyi 

adatok és jelentések megfeleljenek a valóságnak, valamint megbízhatóak és 

hiánytalanok legyenek. 

– Soha ne szerepeltessünk félrevezető adatokat a Roche jelentéseiben, kiadványaiban, 
nyilvántartásaiban vagy egyéb dokumentumaiban. 

 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Adók 

Mindenhol tisztességes és elismert adófizetőként kívánunk 

működni 

 
 

A Roche tevékenysége az egész világra kiterjed, és kötelesek vagyunk a működésünk 

színhelyéül szolgáló valamennyi ország adózással kapcsolatos előírásainak eleget tenni. Ez a 

kötelezettség sokféle adót érint: esetünkben leginkább a jövedelemadót, valamint a forgalmi 

vagy hozzáadottérték-adókat. A jogszabályok betartásán túl a vállalatcsoport figyelembe veszi 

ezen jogszabályok célját is. 

 
A Roche tisztességes és elismert adózó. Tisztában vagyunk azzal, hogy az adófizetés 

elengedhetetlen a társadalom megfelelő működéséhez, valamint hogy a törvényi előírások a 

nemzeti szuverenitás részét képezik.  Az elmúlt évszázad során a határokon átnyúló üzleti 

együttműködések, és különösképp az igazságtalan kettős adóztatás elkerülése érdekében a 

nemzetközi közösség megállapodott néhány adózási alapelvben.  Ezen túlmenően felismerték 

azt is, hogy a fenntartható adóztatás egyik alapelve, hogy az adók megfizetésére ott kerüljön 

sor, ahol a gazdasági érték létrejön. A Roche üzleti folyamataiban dokumentált struktúrák és 

tranzakciók alapja egyrészt a gazdasági tartalom, másrészt az az alapelv, hogy az adókat ott kell 

megfizetni, ahol a gazdasági érték létrejön. A Roche struktúrája az üzleti célok, és nem az 

adóelkerülés szándéka mentén epül fel. A Roche nem vesz igénybe olyan megoldásokat, 

amelyekben adóparadicsomok vagy titoktartó joghatóságok szerepet játszanak. 

 
A csoport tagvállalatainak adóköteles jövedelme nagy mértékben függ a többi tagvállalattól 

vásárolt vagy számukra értékesített termékek és szolgáltatások transzferárától. Előfordulhat, 

hogy az adóhatóságok magasabb adóköteles jövedelmet mutatnak ki azzal, hogy a 

vállalatcsoporton belüli vásárlások transzferárait lefelé és/vagy az eladások transzferárait felfelé 

kérik korrigálni. Ennek eredményeként a tranzakció egyik résztvevőjénél magasabb adóköteles 

jövedelem keletkezhet.   Amennyiben a tranzakcióban érintett másik ország adóhatósága nem 

hajt végre ennek megfelelő jövedelmi korrekciót, akkor az első országban történt jövedelem 

korrekció kettős adózást eredményezhet a Roche számára. 

 
Előfordulhat, hogy a Roche és az érintett adóhatóság között nézeteltérés áll fenn a helyi 

adótörvények alkalmazása tekintetében. Egyes esetekben ellentmondások lehetnek a 

különböző országok adóhatóságai, vagy akár egy adott ország nemzeti hatóságai között (pl. a 

vám- és adótörvények nem minden esetben vannak összhangban). Vitás kérdések esetén a 

Roche pozitív szellemben kíván hozzájárulni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, 

kiegyensúlyozott megoldás megtalálásához. 

Kérdések és válaszok 
A Roche mi alapján állapítja meg a 

tagvállalatai közötti 

transzferárakat? 

A kettős adózás elkerülése, illetve 

lehetőségének csökkentése érdekében a 

Roche csoport tagvállalatai a termékeket 

és szolgáltatásokat érintő határokon 

átnyúló tranzakciók esetében az OECD 

multinacionális vállalatok és 

adóhatóságok számára kiadott 

transzferár-képzési irányelvét (OECD 

Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax 

Administrations) alkalmazza. Mindez az 

ellátott funkciók és a velük kapcsolatban 

viselt kockázatok és a felhasznált 

vagyonelemek elemzésén alapuló 

korrekt transzferár-képzési módszer 

alkalmazását, valamint a megfelelő 

dokumentálást foglalja magába. 

 

Kétségeim vannak afelől, hogy a 

vállalatcsoporton belül megkötött 

egyik szerződés feltételei eleget 

tesznek-e az OECD transzferár 

irányelveiben rögzített normáknak, 

illetve a helyi jogszabályoknak. 

Mit tegyek? 

Konzultáljon a vállalatcsoport adóügyi 

osztályán dolgozó kapcsolattartójával. 

 

Mit tegyek, ha az adóhatóság 

kifogásolja a határon átnyúló 

tranzakciók során alkalmazott 

transzferárakat? 

Vegye fel a kapcsolatot a vállalatcsoport 

adóügyi osztályának illetékesével a helyzet 

további elemzése és olyan intézkedések 

meghozatala céljából, amelyek biztosítják az 

OECD transzferár-képzési irányelvének és a 

helyi jogszabályoknak való megfelelést, 

valamint a kettős adózás elkerülését.

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Betartsuk a működésünk színhelyéül szolgáló ország adótörvényeit. 

– A transzferárakat az OECD által a multinacionális vállalatok számára kiadott, transzferárakra 

vonatkozó irányelvével összhangban állapítsuk meg. 

– A helyi adóhatóságokkal való, vagy a nemzeti hatóságok közötti 

véleménykülönbségek esetén aktívan és pozitív szellemben járuljunk hozzá a 

megoldások megtalálásához. 

 
További információt és útmutatást a Roche 

internet és intranet oldalán talál. Részletes 

információt a Roche adózásra vonatkozó 

iránymutatásában (Roche’s Approach to Tax - 

General Description and Principles) talál. 
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Vámok, kereskedelem & exportellenőrzés 

Kulcsfontosságúak a hatékony és eredményes árumozgások szempontjából 
 

 

 

 
 
 

Minden tranzakció - akár határon átnyúlóan, akár egyetlen ország területén bonyolítják le - 

nemzeti és nemzetközi vám- valamint kereskedelmi és exportellenőrzési szabályozás hatálya alá 

eshet. 

 
A Roche mindent megtesz a vám-, kereskedelmi és exportellenőrzési szabályok betartásáért, 

figyelembe véve a működésünk helyszíneiként szolgáló országok egymásnak esetleg 

ellentmondó szabályozásait. Ennek elmulasztása polgári és büntetőjogi következményekkel, 

valamint az exportengedélyünk elvesztésével járhat. 

 
Vámok és kereskedelem 

A Roche az egész világra kiterjedő tevékenységet folytat, és napi szinten végzi a legkülönfélébb 

áruk import-, export- és tranzitszállításait. Mivel az áruknak időben át kell esniük a 

vámkezelésen, ezért minden áruszállítmányt a logisztikai osztályoknak kell előkészíteniük a 

megfelelő szakmai útmutatásnak megfelelően, hogy mindenképp megfeleljenek a nemzeti és 

nemzetközi előírásoknak. 

 
A vámszabályok az áruk mennyiségétől, anyagtípusától és a szállítás módjától függetlenül 

érvényesek. A vámhatóságok nem csak a vámjogi szabályoknak való megfelelést ellenőrzik, 

hanem más helyi hatóságok feladatkörébe tartozó egyéb, pl. állatorvosi, mezőgazdasági, orvosi, 

törvényességi, költségvetési és szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályok betartására 

vonatkozó ellenőrzéseket is végrehajtanak. Ez pedig a térítésmentesen biztosított árukra is 

vonatkozik. 

 
Exportellenőrzés 

A Roche külkereskedelemmel foglalkozó munkavállalóinak tartózkodnia kell az olyan 

tranzakcióktól, amelyek lebonyolítása a nemzeti, illetve a nemzetközi exportellenőrzési 

előírások értelmében, vagy a Roche kiviteli szabályokat rögzítő belső irányelve (Roche Standard 

Export Control) szerint nem megengedett. 

 
Mielőtt új partnerekkel kezdenének üzleti kapcsolatba, a munkavállalóknak ellenőriznie kell, 

hogy azok nem szerepelnek a szankciók által sújtott vállalatok nemzeti vagy nemzetközi listáján. 

Kereskedelmi, illetve nem-kereskedelmi árucikkek szoftver vagy technológia fizikai vagy 

elektronikai értelemben vett Roche-on belüli vagy kívüli kivitelének lebonyolítása előtt, az 

illetékes munkavállóknak ellenőriznie kell, hogy az árucikk nem tartozik-e a hatósági 

export/reexport engedély köteles termékekre vonatkozó szabályok hatálya alá. Néhány 

célállomás átfogó külkereskedelmi korlátozás - más néven embargó vagy szanckió - hatálya alá 

tartozik, és a szállítás lebonyolítása előtt járulékos ellenőrzéseket kell végezni. 

Kérdések és válaszok 
Egy határon átnyúló 

szállítmányhoz készítem elő a 

dokumentációt. Mire figyeljek? 

Az áruszállítással foglalkozó munkatárs 

felelős az export vagy import 

lebonyolításához szükséges valós és 

hiánytalan információk megadásáért. Vegye 

figyelembe, hogy bizonyos célállomásokra 

szánt egyes szállítmányok esetében 

korlátozások és tiltó rendelkezések 

lehetnek érvényben. Részletes 

információért forduljon a helyi vállalati 

exportellenőrhöz. 

 

Szeretnék az Egyesült Államokból 

informatikai berendezéseket 

eljuttatni egy másik országban 

dolgozó Roche-os kollégámnak. Ha 

a berendezések a Roche-on belül 

maradnak, akkor is utána kell 

néznem a vám-, kereskedelmi és 

exportszabályoknak? 

Igen. A szállítmány elküldése előtt 

konzultáljon a helyi logisztikai osztállyal 

és a helyi vállalati exportellenőrzésért 

felelős kollégával. 

 

Mit tegyek, ha szabályszegést 

észlelek? 

Kérdések, illetve esetleges szabályszegés 

esetén időben vegye fel a kapcsolatot az 

illetékes osztállyal. 

 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– A valós és hiánytalan információkat időben közöljük. 

– Eljárásaink kidolgozása és bevezetése során ellenőrizzük a nemzeti és nemzetközi vám-, 

kereskedelmi és exportellenőrzési előírásoknak való megfelelést. 

– Időben felvegyük a kapcsolatot az illetékes osztállyal. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche csoport 

exportellenőrzésre vonatkozó 

dokumentumában (Roche Standard 

Export Control Policy) talál. 
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Adatvédelem 

A személyes adatok feldolgozását kellő gondossággal végezzük 
 

 

 

 
 
 

Az magánélet tiszteletben tartása az alapvető emberi jogok közé tartozik. 

 
A személyes adatok védelme és felelősségteljes használata a mindennapi működésünk szerves 

része.   Az adatokra a betegeknek szánt innovatív kezelések és diagnosztikai megoldások 

kifejlesztésének értékes részeként és az üzleti kiválóság hajtóerejeként tekintünk. Ennek 

megfelelően arra törekszünk, hogy elismert és preferált partnereivé váljunk mindazoknak, akik 

ilyen adatokkal tudnak szolgálni. A Roche elkötelezte magát az adatok törvényes, méltányos és 

etikus gyűjtése és felhasználása mellett, és az emberek bizalmának elnyerése és megtartása 

érdekében mindig tiszteletben fogja tartani az adatvédelemre vonatkozó jogaikat.  

 
A Roche felelősséget vállal a személyes adatok saját maga, illetve megbízható szerviz és 

együttműködő partnerei általi megfelelő kezeléséért. 

 
Az azonosított vagy azonosítható személyekhez kapcsolódó adatokat a vonatkozó adatvédelmi 

jogszabályoknak (pl. Svájc, az EU és az USA vonatkozó adatvédelmi törvényei) megfelelően kell 

gyűjteni és kezelni. A Roche elvárja a személyes adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező 

munkatársaitól, hogy alkalmazzák a törvényességre, a méltányosságra és az átláthatóságra 

vonatkozó adatkezelési alapelveket, miközben tiszteletben tartják a célhoz kötöttséget, 

valamint az adatminimalizálás, a pontosság, a tárolhatósági korlátozás, az adatintegritás és a 

titoktartás alapelveit is. 

 
A Roche anonimizálási, álnevesítési vagy ezeknek megfelelő, azonosíthatatlanságot garantáló 

eljárásokat követ a betegek adatvédelemre vonatkozó jogainak védelme érdekében.  Az 

anonimizált adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező munkavállalóknak tilos megkísérelni 

(újra)azonosítani azokat a személyeket, akikhez az anonimizált adatok tartoznak, illetve tilos az 

azonosíthatóságukat bármilyen módon előidézni.  Ezen kívül, a Roche álnevesített adatokhoz 

való hozzáféréssel rendelkező munkavállalóinak tilos megkísérelni azonosítani az álnevesített 

személyeket, kivéve, ha ez elengedhetetlen a vonatkozó törvényi előírásoknak való 

megfeleléshez. Ugyanezt várjuk el a szolgáltatóinktól és együttműködő partnereinktől is. 

 
A Roche további megfelelő vállalatirányítási és biztonsági intézkedéseket is alkalmaz a 

személyes adatok védelme érdekében. A vállalat rendelkezik egy, a témában jártas 

szakemberekből álló és az egész világot lefedő hálózattal, amelyet az Adatvédelmi főtisztviselő 

fog össze. 

Kérdések és válaszok 
Kivel vegyem fel a kapcsolatot, ha 

adatvédelemmel kapcsolatos 

kérdéseim vannak? 

Fordulhat egyrészt az Adatvédelmi 

vezetőhöz (global.privacy@roche.com), 

vagy a helyi adatvédelmi koordinátorhoz. 

 

Mit tegyek, ha tudomásomra jut, 

hogy illetéktelen személy fért hozzá 

személyes adatokhoz? 

Amennyiben illetéktelen személy fért 

hozzá személyes adatokhoz, az 

adatvédelmi jogsértésnek minősülhet. 

Haladéktalanul jelentenie kell a megfelelő 

csatornákon keresztül. 

 

Akkor is figyelemmel kell 

lennem, ha egy külső 

szolgáltatóra bízom a személyes 

adatok kezelését? 

Igen, az adatvédelmi törvények 

értelmében akkor is felelősséggel 

tartozunk, ha harmadik félre bízzuk az 

adatok kezelését. A jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése érdekében a 

külső eladókat ellenőrizni kell, és 

megfelelő szerződéseket kell kötni. Akkor 

is felelősek maradunk a harmadik fél 

adatvédelmi törvényeknek való 

megfeleléséért, 

ha meghatározzuk bennük az 

adatfeldolgozás célját és eszközeit. 

 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Az adatokat a vonatkozó jogszabályoknak, az adatvédelmi alapelveknek és a Roche 

alapelveinek megfelelően gyűjtsük, használjuk és tároljuk. 

– Mindig és minden körülmények között tiszteletben tartsuk az emberek 
adatvédelemre vonatkozó jogát. 

– Soha ne azonosítsuk újra, vagy kíséreljük meg újraazonosítani az anonimizált 
adatokhoz tartozó személyeket. 

– Gondosan válasszuk ki azokat a vállalaton kívüli szereplőket, akiket a ránk bízott 

személyes adatok feldolgozásával vagy értékelésével megbízunk, és mindig 

megfelelő szerződést kössünk velük. 

 
 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Összeférhetetlenség 

Az egyéni érdekek soha nem irányíthatják a szakmai 

döntéseinket 

 
 

Összeférhetetlenségről akkor beszélünk, amikor egy munkavállaló személyes érdekei nincsenek 

összhangban a Roche érdekeivel, és ezáltal a cég iránti lojalitás csorbát szenvedhet. A Roche 

munkavállalóiként kerülnünk kell az olyan helyzeteket, ahol a személyes érdekeink 

ténylegesen, vagy akár látszatra ellentétben állnak a Roche érdekeivel. 

 
A rokonaink és közeli munkatársaink tevékenysége is érdekütközést okozhat. Nem szabad olyan 

döntésben ténylegesen vagy látszólag részt vennünk, vagy akár befolyásolnunk, amelyek 

nyomán a saját érdekeink a Roche alapvető érdekeivel összeütközésbe kerülhetnek. 

 
A Roche-nál betöltött pozíciónkat tilos saját magunk, illetve hozzátartozóink vagy közeli 

munkatársaink számára előnyök szerzésére használni. Bármilyen másodállás elfogadása előtt 

alaposan gondoljuk át, hogy ez jelenthet-e valamilyen összeférhetetlenséget. 

 
A Roche-on kívül vállalt szakmai megbízatás - például igazgatótanácsi tagság egy másik cégnél - 

ugyancsak összeférhetetlenségi helyzetnek minősülhet. Ezért a munkavállalóink csak úgy 

vállalhatnak igazgatótanácsi tagságot egy másik vállalatnál, kereskedelmi szervezetnél vagy 

tudományos tanácsadó testületnél, ha azt a Roche illetékes vezetője jóváhagyja, a Roche 

igazgatótanácsi tagságok elfogadására vonatkozó irányelve (Roche Directive on Employees 

Holding Board Memberships) alapján. A jótékonysági, illetve a nonprofit és nem kereskedelmi 

szervezetek (pl. sport klubok, jótékonysági egyletek) igazgatósági tanácsában való tagsághoz 

nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni. 

 
Számos fennálló és potenciális összeférhetetlenségi helyzet az érintett személy és a cég 

számára is elfogadható módon megoldható. Összeférhetetlenség esetén a megfelelő megoldás 

megtalálása érdekében az érintett munkavállalónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a 

közvetlen főnökét. 

 
A látszat is számít: A Roche munkavállalóinak a tényleges összeférhetetlenségi helyezeteken túl 

kerülniük kell az olyan szituációkat is, amelyeknél egy külső szemlélő olyan 

összeférhetetlenséget feltételezhet, amely a munkavállalónak nem állt szándékában, vagy nem 

ismert fel. 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Kerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben a személyes érdekeink ütköznek a Roche 
érdekeivel. 

– Ne használjuk a Roche-nál betöltött pozíciónkat saját magunk, illetve 

hozzátartozóink vagy közeli munkatársaink számára előnyök szerzésére. 

– A megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul tájékoztassuk a 

főnökünket bármilyen fennálló vagy potenciális összeférhetetlenségi helyzetről. 

– Azonnal tájékoztassuk főnökünket, ha szándékunkban áll igazgatótanácsi tagként 

működni egy külső cégnél, kereskedelmi szervezetnél vagy tudományos tanácsadó 

testületnél. 

Kérdések és válaszok 
Nem tudom eldönteni, hogy egy 

adott helyzet 

összeférhetetlenségnek minősül-e. 

Mit tegyek? 
Kétség esetén haladéktalanul 
egyeztessen a közvetlen főnökével. 

 
A feleségem egy olyan vállalatnál 

dolgozik, amely beszállítói 

szerződésre pályázik a Roche-nál. 

Módomban áll befolyásolni a 

kiválasztás folyamatát. Hogyan 

kell ilyen esetben eljárnom? A 

felesége munkája miatt egyértelmű az 
összeférhetetlenség. Az 
összeférhetetlenségi helyzetet a főnöke 
tudomására kell hoznia, és ki kell vonnia 
magát a döntéshozatalból. A főnöke majd 
eldönti, hogy a felesége munkaadójával 
való szerződés a Roche érdekében áll-e 
vagy sem. Amennyiben igen, a Roche 
annak ellenére is szerződhet a 
beszállítóval, hogy Önnek ehhez 
személyes érdeke is fűződik. 

 

Egy barátom a közelmúltban 

alapított egy biotechnológiai céget, 

és szeretné, ha tagja lennék a cég 

igazgatóságának. Mit tegyek? 
Tekintve, hogy felmerülhet 
összeférhetetlenség, mindenképp 
tájékoztassa a főnökét. A Roche 
alkalmazásában áll valaki, akkor csak a cég 
illetékes vezetőjének (beosztástól függően 
az Igazgató Tanács elnökének, a 
vezérigazgatónak vagy a Végrehajtó 
Bizottság egy tagjának) 
előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat 
igazgatótanácsi tagságot egy másik cégnél. 

 
Az egyik beosztottam megkérdezte, 

hogy a lányomat felvehetjük-e a 

csapatunkba. Ez 

összeférhetetlenségnek minősül? 
Főszabályként elmondható, hogy kerülni 
kell az összeférhetetlenség látszatát is, és 
közeli rokonoknak nem tanácsos főnök-
beosztott viszonyban lenni. 

 
További információt és útmutatást a 
Roche internet és intranet oldalán talál. 
Részletes információkat a Roche 
munkavállalók igazgatósági tagságára 
vonatkozó irányelvében (Roche Directive 
on Employees Holding Board 
Memberships) talál. 
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Üzleti ajándékok & reprezentációs juttatások 

A tisztességünket megkérdőjelező üzleti ajándékokat és 

reprezentációs juttatásokat nem ajánlunk fel és nem fogadunk el 
 

 

 
 

Az üzleti és reprezentációs ajándékok akkor is félreértésre adhatnak okot és tisztességtelen 

előnyként foghatók fel, ha személyes vagy szakmai barátság legőszintébb érzésével kínálják 

őket. Következésképpen a személyes tisztességünket vagy a Roche tisztességét és 

függetlenségét megkérdőjelező üzleti, illetve reprezentációs ajándékot nem ajánlunk fel, és nem 

is fogadunk el. 

 
A meglévő és potenciális kormányzati vagy magánszférabeli üzleti partnereinkkel való 

tisztességtelen üzleti kapcsolatnak akár a látszatát is elkerülendő, a Roche munkatársai 

kötelesek betartani az alábbiakat: 

 
Üzleti & reprezentációs ajándékok felajánlása 

– Üzleti és reprezentációs ajándék csak indokolt esetben ajánlható fel, ha még a látszatát sem 

kelti annak, hogy a felajánlás célja a megajándékozott döntéshozatalának befolyásolása. 

– Az ajándék csak csekély értékű lehet, és a reprezentációs juttatás sem haladhatja meg az 

észszerűség határát.  Szigorúan tilos a túlzó vagy indokolatlan ajándék vagy reprezentációs 

juttatás felajánlása. 

 
Üzleti & reprezentációs ajándékok elfogadása 

– Tilos bármilyen ajándékot vagy reprezentációs juttatást elvárni vagy kérni.  Ez alatt nem csak 

a tárgyi ajándékokat, hanem mindenfajta előnyt értünk. 

– A felajánlott üzleti és reprezentációs ajándékok csak akkor fogadhatók el, ha értékük nem 

lépi túl az általános udvariassági szabályok határát, és megfelelnek az általánosan elfogadott 

helyi üzleti gyakorlatnak. 

– A reprezentációs ajándékokat csak abban az esetben szabad elfogadnunk, ha a rendes 

üzletmenet részeként, nem fényűző módon és megfelelő keretek között kerül rájuk sor. 

 
Egyes csoportokra - például az egészségügyi szakemberekre, az egészségügyi szervezetekre és a 

betegszervezetekre - még szigorúbb üzleti és reprezentációs ajándékozási szabályok 

vonatkoznak. 

 
Amennyiben kétsége merül fel az Önnek felajánlott üzleti vagy reprezentációs ajándék 

elfogadását illetően, konzultáljon a közvetlen főnökével. 

Kérdések és válaszok 
A Roche egyik fontos ügyfele estélyt 

szervez a vállalata fennállásának 50. 

évfordulója alkalmából. Számos 

fontos üzletember és kormányzati 

tisztviselő is jelen lesz. Engem is 

meghívtak. Elfogadhatom a 

meghívást? Igen, amennyiben a 

meghívást a Roche képviselőjeként kapta, 

és a főnöke is engedélyezi. 

 
A Roche egy fontos beszállítója 

hétvégi golfozásra hívott engem és a 

feleségemet, hogy ezzel is köszönetet 

mondjon a régóta fennálló üzleti 

kapcsolatért. Elfogadhatom a 

meghívást? 

Nem. A meghívás elfogadásával csorbát 

ejthet a Roche tisztességes üzleti 

magatartásán és függetlenségén, 

különösen azért, mert a tervezett 

program fényűző és a meghívás egy 

családtagjára is kiterjed, akinek nincs 

köze az üzleti kapcsolathoz.

 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Ügyeljünk arra, hogy ne ajánljunk fel és ne fogadjunk el a személyes tisztességünket vagy 

a Roche tisztességét és függetlenségét megkérdőjelező üzleti, illetve reprezentációs 

ajándékokat. 

– Soha ne kérjünk vagy várjunk el üzleti vagy reprezentációs ajándékokat a Roche meglévő 
vagy lehetséges jövőbeni üzleti partnereitől. 

– Kétség esetén konzultáljon a közvetlen főnökével. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információkat a Roche csoport 

tisztességes üzleti magatartásra 

vonatkozó irányelvében (Roche Directive 

on Integrity in Business) talál. 
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Bennfentes információk & kereskedelem 

A bennfentes információkat megvédjük, a bennfentes kereskedelmet 

megakadályozzuk 
 

 

 

 
 
 

Bennfentes információnak nevezzük a Roche-sal vagy az üzleti partnereivel kapcsolatos azon 

nem nyilvános információkat, amelyeket a befektetők fontos döntési alapnak tartanának az 

adott vállalat értékpapírjainak eladásakor vagy vételekor. Ilyen információ lehet például a 

vállalat pénzügyi eredménye, egy lehetséges fúzió, felvásárlás vagy tőkekivonás, a tőkeemelés, a 

tőkepiaci tranzakciók, a fontos licencszerződések és egyéb együttműködések, valamint a 

jelentős klinikai kísérletek eredményei. 

 
Bennfentes személynek tekintjük a Roche összes olyan munkavállalóját, aki feladatainak 

végrehajtása során akár szándékosan akár véletlenül bennfentes információkhoz jut. Azon 

személyek is bennfentesnek tekinthetők, akik ugyan nem a Roche alkalmazottai, de birtokukba 

kerülhet bennfentes információ. 

 
A bennfentes személyeknek az alábbi szabályokat kell betartaniuk: 

– A bennfentes információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni, tilos akár a Roche-on belüli, 

akár vállalaton kívüli nem bennfentes személlyel - akár családtaggal - megosztani. 

– A bennfentes személyek nem adhatják-vehetik a Roche vagy bármely más, a tőzsdén jegyzett 

érintett vállalat értékpapírjait, és más módon sem kereskedhetnek azokkal. 

– A bennfentes személyek nem adhatnak az értékpapírok kereskedelmére vonatkozó tanácsot 
nem bennfentes személyeknek. 

 
A legtöbb országban a bennfentes kereskedelem kifejezetten jogellenes, és a tilalom 

megszegése esetén mind az érintett bennfentes, mind a Roche büntetésre számíthat. 

Kérdések és válaszok 
Hallottam egy pletykát, 

miszerint a Roche egy másik 

gyógyszeripari cég felvásárlását 

tervezi. Kereskedhetek a Roche 

vagy a lehetséges érintett 

célvállalat értékpapírjaival? 

A pletykák nem számítanak bennfentes 

információnak, így hát elvben az 

említett kereskedéssel nem lenne gond. 

Azonban, amennyiben az információ a 

Roche egy olyan munkatársától 

származik, akinek szerepe lehet a 

tranzakcióban, legyen nagyon óvatos és 

az értékpapírok eladása vagy vétele 

előtt vegye fel a kapcsolatot a 

vállalatcsoport jogi osztályával. 

 

A kezembe akadt egy féléves 

jelentés egy példánya, ami 

bizalmas és nem nyilvános. Azt 

gondolom, hogy az eredmények 

befolyásolni fogják a 

versenytársunk 

részvényárfolyamát. Ezen információ 

alapján megtehetem, 

hogy veszek a versenytárs részvényeiből? 

Nem, bizalmas információkra alapozva 

nem tehet semmit, még akkor sem, ha az 

információ önnek és a vállalatnak is 

hasznos lehet. Amennyiben a versenytárs 

eredményei olyan kiválóak, hogy 

jelentősen befolyásolni fogják a 

versenytárs részvényeinek árfolyamát, Ön 

innentől kezdve bennfentes személynek 

minősül, és be kell tartania 

a bennfentességre vonatkozó szabályokat. 

 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Megvédjük a bennfentes információkat. 

– Megakadályozzuk a saját magunk vagy más személy haszonszerzésére irányuló bennfentes 
kereskedelmet. 

– A jogi osztályhoz forduljunk, amennyiben kérdésünk merülne fel vagy bizonytalanok lennénk 

a Roche csoport bennfentes információkra és kereskedelmre vonatkozó irányelvének (Roche 

Group Insider Directive) tartalmával kapcsolatban. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche csoport 

bennfentes információkra és 

kereskedelmre vonatkozó irányelvében 

(Roche Group Insider Directive) talál. 
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Foglalkoztatás a Roche-nál 

Vonzó kihívásokat kínálunk és magas elvárásokat támasztunk 
 
 
 

Döntéseinket és cselekedeteinket a Roche értékeihez - a Tisztesség, a Vállalkozó szellem és az 

Elhivatottság - igazítjuk. Ezek az értékek szolgálnak a vállalati kultúránk alapjául, és az egész 

Roche csoportra egyaránt érvényesek. 

 
A Roche támogatja és elvárja a kölcsönös tiszteletet és bizalmat. Nyitott, a csapatmunkát 

értékelő munkahelyet kínálunk. 

 
A Roche csoport foglalkoztatáspolitikája (Roche Group Employment Policy) határozza meg a 

Roche valamennyi tagvállalatára vonatkozó egységes alapnormákat, valamint kifejezi a 

munkavállalókra vonatkozó elvárásait. A dokumentum olyan témákkal foglalkozik, mint a 

munkaerő-toborzás, az előléptetés, a karrierfejlesztés, a javadalmazás, a sokszínűség és 

befogadás, a kényszer- és gyermekmunka tilalma és az egyesülés szabadsága. 

 
A hét pontból álló vezetői kötelezettségvállalásunk pontos elvárásokat fogalmaz meg a Roche 

vezetői számára, és egyben rögzíti a vezetés munkavállalók felé tett ígéretét.  A Roche a 

munkakör szintjétől és területétől függetlenül minden vezetőtől elvárja, hogy nap mint nap 

tartsák magukat az alábbi kötelezettségvállalásokhoz: 

 
„Szilárd meggyőződésem, hogy a Roche valamennyi munkatársa kiváló vezetőt érdemel. Minden nap arra 

törekszem, hogy vezetőként jó példával járjak elöl a Tisztességre, Vállalkozó szellemre és Elhivatottságra 

vonatkozó alapértékeink következetes érvényre juttatásával. Ez a következőket jelenti: 

1. Valódi érdeklődéssel fordulok a beosztottjaim felé. 

2. Figyelmesen meghallgatom őket, az igazat mondom nekik és kifejtem az indokaimat. 

3. Bátorítom a beosztottjaimat a döntéshozatalra és megbízom a döntéseikben. 

4. Észreveszem és a felszínre hozom a beosztottjaimban rejlő képességeket. 

5. Kiválóságra és rendkívüli eredményekre törekszem. 

6. Célokat tűzök ki és egyszerűsítem a munkafolyamatokat. 

7. Gratulálok a jól végzett munkához.” 

 
Olyan környezetet szeretnénk teremteni, amelyben mindenki elmondhatja az ötleteit és 

kifejezheti a véleményét. A főnök-beosztotti viszony nyílt kommunikációt igényel. A kapcsolat 

erősítéséért a Roche elindította a „Check-In” programját, amelyek keretében gyakori, kötetlen, 

a munkavállalóra összpontosító beszélgetésekre kerül sor. 

 
Rendszeresen folytatunk globális dolgozói közvélemény-kutatást (GEOS), hogy őszinte anonim 

visszajelzéseket kapjunk a munkavállalók igényeiről és elvárásairól, és azok ismeretében 

meghatározhassuk a további fejlesztésre szoruló területeket. A közvélemény-kutatások a cégen 

belüli munkavállalói elkötelezettség felmérésére is szolgálnak. 

 
A Roche tiszteletben tartja a munkavállalóinak azon jogát, hogy csatlakozzanak bármely jogilag 

elismert munkavállalói szövetséghez, és a munkavállalói képviseletekre vonatkozó minden 

jogszabályt betart.  A Roche minden esetben a nyílt párbeszédre törekszik a munkavállalók 

képviselőivel. 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Magatartásunk összhangban legyen a Roche értékeivel. 

– Megfeleljünk a Roche csoport foglalkoztatáspolitikai dokumentumában foglalt elvárásoknak. 

– Vezetőként nap mint nap tartsuk magunkat a Vezetői kötelezettségvállalásunkhoz. 

Kérdések és válaszok 
Mit jelentenek a Roche értékei 

(Tisztesség, Vállalkozó szellem és 

Elhivatottság) a napi munkámra 

nézve? 

Át kell őket ültetnünk a gyakorlatba. A 

mindennapi munkánk során ezekre kell 

alapoznunk a döntéseinket és a 

magatartásunkat. 

 

Miért fontos a Roche számára egy 

olyan munkahelyi környezet 

kialakítása, amelyben mindenki 

szabadon, negatív 

következményektől való félelem 

nélkül fejezheti ki a véleményét? 

A Roche meg van győződve arról, hogy ez a 

vállalati kultúra szolgál a tisztesség és a 

megfelelés alapjául, továbbá ez segíti elő 

és hozza felszínre az üzleti 

tevékenységünket támogató innovatív 

ötleteket. 

 

Egy fogyatékossággal élő barátom 

szeretné tudni, hogy van-e esélye 

munkavállalóként bekerülni a 

Roche-hoz. Mit válaszoljak neki? 

Igen, a Roche-nál értékeljük az emberek 

képességeit, és arra törekszünk, hogy 

proaktívan támogassuk a fogyatékossággal 

élő személyeket azáltal, hogy 

munkalehetőséget teremtünk számukra 

és teljesértékű kollégaként számítunk 

munkájukra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche csoport 

foglalkoztatáspolitikára vonatkozó 

dokumentumában (Roche Group 

Employment Policy) talál. 
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Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 

Értékeljük, és az inspiráló munkakörnyezet részének tekintjük a 
sokszínűséget és a befogadó hozzáállást 

 

 

 
 

A Roche mindig nyitott volt az új és sajátos megközelítésekre, hiszen tevékenysége révén a világ 

számtalan, egymástól eltérő kultúrájú országában van jelen. A félreértések és konfliktusok 

elkerülése, valamint a sokszínűségben rejlő értékek kiaknázása gondos vezetői magatartást 

követel. A Roche a befogadó környezetén keresztül értékeli és kezeli a sokszínűséget, mivel 

meggyőződésünk, hogy a sokszínűség kulcs szerepet játszik az innováció előmozdításában és a 

munkavállalók elkötelezettségének elmélyítésében. Munkatársaink sokféle háttere, kultúrája, 

nyelve, gondolkodásmódja és ötletei hozzájárulnak versenyelőnyünk fenntartásához. 

 
Sokan vagyunk, de beosztástól és helyszíntől függetlenül egy emberként végezzük a munkánkat 

szerte a világon. A Roche befogadásra épülő vállalati kultúrája annyit jelent, hogy értéknek 

tekintjük a munkavállalóink sokszínűségét és olyan munkakörnyezetet igyekszünk teremteni, 

amelyben mindannyian megoszthatjuk ötleteinket és munkamódszerünket, illetve kihozhatjuk 

magunkból a maximumot. 

 
A Roche a méltányos és egyenlő bánásmód elkötelezett híve mind a munkavállalóival, mind 

azokkal szemben, akik a vállalatnál szeretnének dolgozni, továbbá egyenlő esélyeket biztosít a 

fejlődésre és az előmenetelre. Nem tűrjük a munkahelyi diszkrimináció vagy zaklatás semmilyen 

formáját. 

 
Nem engedjük, hogy munkavállalóink durva és kegyetlen bánásmódban részesüljenek, vagy más 

olyan nemkívánt magatartásnak legyenek kitéve a munkahelyen, amely emberi méltóságukban 

sérti őket, és félelmet keltő, ellenséges, illetve megalázó környezet teremt számukra (pl. fizikai, 

szexuális, pszichés, szóbeli vagy bármilyen más formában történő bántalmazás) A Roche 

alapelve, hogy munkavállalói senkit sem részesíthetnek hátrányos megkülönböztetésben az 

illető neme, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, vallása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, 

HIV/AIDS fertőzése, állampolgársága, genetikai információja, vagy más olyan jellemző 

tulajdonsága alapján, amely a hatályos jog értelmében védelmez élvez. 

 
Ezek az alapelvek a munkaviszony minden aspektusára, így a munkaerő-felvételre, a feladatok 

kiadására, az előléptetésre, a javadalmazásra, a munkahelyi fegyelemre és a munkaviszony 

megszüntetésére is érvényesek. 

 
Ha úgy gondolja, hogy valamely kollégája diszkrimináció vagy zaklatás áldozatává vált, 

haladéktalanul jelentse az esetet. 

Kérdések és válaszok 
Miért fontos a Roche számára a 

sokszínűség? Az új és változatos 

technológiákra és megközelítésekre 

nyitott vállalatként  

a Roche fennállásának során mindig 

meghatározó mérföldköveket jelölt ki az 

orvostudomány területén. A sokszínűség 

nem csak az innováció egyik 

alapfeltétele, hanem személyes és 

kulturális munkakör-gazdagítást jelent 

valamennyi munkavállalónk számára. 

 

Úgy érzem, a közvetlen főnököm 

nem kedvel, és többféleképpen is 

kritizálni kezdett. Mit tegyek? 

Vegye figyelembe, hogy a rossz vezetői 

stílus nem feltétlenül minősül jogi 

értelemben vett zaklatásnak vagy 

diszkriminációnak. Azonban, ha 

diszkriminációnak vagy zaklatásnak van 

kitéve, haladéktalanul és nyíltan meg kell 

beszélnie a fenntartásait a főnökével. 

Felveheti a kapcsolatot a HR osztállyal vagy 

a helyi megfelelőségi vezetővel. 

Használhatja a Roche Csoport bejelentő 

vonalát (Roche Group SpeakUp Line) is.

 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Prioritásként, az innovációt elősegítő lehetőségként, valamint a munkavállalói 

elkötelezettség elmélyítését elősegítő tényezőként tekintsünk a sokszínűségre és a 

befogadó környezetre. 

– Ügyeljünk rá, hogy senkivel szemben ne tanúsítsunk diszkriminatív magatartást. 

– Ne vegyünk részt munkahelyi zaklatásban. 

– A megfelelő fórumon jelezzük, ha munkahelyi zaklatást vagy diszkriminációt 
tapasztalunk. 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche csoport 

foglalkoztatáspolitikára vonatkozó 

dokumentumában (Roche Group 

Employment Policy) talál. 
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Munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

& a környezet védelme 

Biztonságos, védett és egészséges munkahelyeket, valamint tiszta 

környezetet és fenntartható termékeket teremtünk és biztosítunk 

 
 

A munkabiztonság, a munkavédelem, a munkaegészségügy és a környezetvédelem (összefoglaló 

angol rövidítése: SHE) a működésünk szerves részét képezik, és ennek megfelelően ugyanolyan 

elkötelezettséggel kezeljük ezeket a kérdéseket, mint üzleti tevékenységeink bármelyikét. 

 
A Roche a vonatkozó egészségügyi, munkabiztonsági és munkavédelmi, valamint 

környezetvédelmi jogszabályoknak, vállalati normáknak és legjobb gyakorlatoknak megfelelően 

végzi tevékenységét. Minden ésszerű és gyakorlati lépést megteszünk annak érdekében, hogy 

munkavállalóinknak biztonságos, védett, egészséges és tiszta munkakörnyezetet 

biztosíthassunk. 

 
A Roche rendszerszinten, az összes szükséges technikai, szervezeti és személyzeti intézkedésen 

keresztül alkalmazza munkavédelmi, munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi 

politikáját. A munkavédelemhez, munkabiztonsághoz, munkaegészségügyhöz és 

környezetvédelemhez kapcsolódó kockázatokat rendszerszinten elemezzük, értékeljük és - ahol 

szükséges - csökkentjük, illetve megszüntetjük. A munkavédelmi, munkaegészségügyi és 

környezetvédelmi politikánk megvalósítását minden telephelyünkön megfelelő szakemberek 

támogatják. 

 
Ahol lehetséges és gazdasági szempontból megvalósítható, folyamatosan törekszünk a 

fejlődésre. Proakítvan keressük az olyan új, fenntartható technológiákat és folyamatokat, 

amelyek minimalizálják a környezetre gyakorolt hatásunkat. A fenntarthatóság növelése 

érdekében folyamatosan fejlesztjük a termékeinket és a szolgáltatásainkat. Számos 

kezdeményezésünk irányul az erőforrás-felhasználás, a hulladéktermelés és a 

környezetszennyezés csökkentésére, illetve a globális felmelegedés és a klímaváltozás 

kezelésére. 

 
Kihívást jelentő célokat határozunk meg, rendszeresen ellenőrizzük teljesítményünket és 

ügyelünk arra, hogy magatartásunk, folyamataink és berendezéseink a lehető legmagasabb 

színvonalat képviseljék. 

 
Valamennyi munkavállalónk a teljes tevékenységére kiterjedően és a legjobb tudása és 

tapasztalata szerint személyesen is felelős a munkahelyre vonatkozó biztonsági, 

egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáért, a vezetők pedig átfogó 

felelősséggel tartoznak a SHE politika alkalmazásáért.  Mindannyiunk fontos feladata a 

fejlesztésre szoruló területek azonosítása, valamint a nagyobb munkahelyi biztonság és jobb 

környezet megteremtésére irányuló folyamatos munka. 

Kérdések és válaszok 
Mennyire tartja a Roche 

fontosnak a környezetvédelmet? 

A környezetvédelem kiemelt 

fontossággal bír a Roche-nál. A 

fenntartható fejlődés iránti 

elkötelezettségünk részeként proaktívan 

keressük az olyan új, fenntartható 

technológiákat és folyamatokat, amelyek 

minimalizálják a környezetre gyakorolt 

hatásunkat. Saját feladat- és hatáskörén 

belül a Roche minden alkalmazottja képes 

és köteles hozzájárulni a környezet 

védelméhez. 

 

Felmerült egy több osztályt és 

országot érintő probléma. Szeretnénk 

szervezni egy találkozót, ahol a 

különböző teamek megtárgyalhatják 

a témát. Mire kell figyelnünk 

munkavédelmi, egészségvédelmi és 

környezetvédelmi (SHE) 

szempontból? 

A légiközlekedés jelentősen rontja a 

Roche öko-mérlegét. Ezért az alábbiak 

figyelembe vételével törekednünk kell az 

üzleti célú repülőutak minimalizálására: 

tartsák a megbeszélést 

videokonferencián keresztül. Ha 

mindenképp szükséges 

a személyes találkozó, csökkentsék a 

résztvevők számát, és egy teljes csapat 

helyett csak egy illetékes kolléga vegyen 

részt. Olyan helyszínt válasszanak, amely a 

lehető legkevesebb megtett kilométerrel 

elérhető. A kilométerek számának további 

csökkentése érdekében az üzleti utat 

kapcsolják össze más teendőkkel.  Olyan 

helyszínt válasszanak, amely az összes 

résztvevő számára biztonságos. 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– A munkahelyünkön a legjobb tudásunk, képességünk és tapasztalatunk szerint 

biztosítsuk a munkabiztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi 

követelmények betartását. 

– Napi munkánk során figyelembe vegyük a munkavédelmi, egészségvédelmi és 

környezetvédelmi megfontolásokat. 

– Amennyiben nem biztonságos, függesszük fel a munkavégzést. 

 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche csoport 

munkavédelemre, egészségvédelemre és 

környezetvédelemre irányuló 

politikájában (Roche Group SHE Policy) 

talál. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A megfelelés 

átfogó kezelése 
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A megfeleléssel kapcsolatos feladatok 

A megfelelés a Roche tevékenységének elválaszthatatlan része 
 

 
 
 

Üzleti tevékenységünket egy szigorúan szabályozott iparágban folytatjuk; működésünk 

engedélyezésének előfeltételeként rengeteg jogszabálynak és előírásnak kell megfelelnünk. 

 
A megfelelés azt jelenti, hogy a magatartásunk megfelel a vonatkozó törvényeknek, 

előírásoknak, iparági kódexeknek és a Roche tisztességes üzletvitelre vonatkozó normáinak. 

 
A Roche átfogó Megfelelés-kezelési rendszert (Compliance Management System - cCMS) 

dolgozott ki, amelyet következetesen alkalmaz és betartat. A cCMS célja a munkavállalók, célok, 

alapelvek, politikák és folyamatok átfogó bevonásán keresztül megakadályozni és kiszűrni a 

megfelelési követelményeket sértő magatartást, valamint reagálni rá. 

 
A Roche meggyőződése, hogy a megfelelés a munkavállalók felelősségérzetén alapul. Ezért 

folyamatosan és megfelelő módon azonosítanunk, értékelnünk és kezelnünk kell az üzleti 

tevékenységünk körébe eső, megfeleléssel kapcsolatos kockázatokat. Az elért eredmény nem a 

teljesítmény egyetlen mértékegysége; az eredmények elérésének módja és az általuk gyakorolt 

hatás ugyanúgy fontos. 

 
A megfelelés kérdésének kezelését itt a Roche-nál a közvetlen vezetési feladatkörök közé 

soroljuk. Ami azt illeti, sok esetben a meg nem felelés a vezető nem megfelelő munkájának, 

vagy az irányítás teljes hiányának tudható be. Ezért, a Roche vezető beosztású dolgozói 

kötelesek vezetői feladatkörük részeként gondosan kiválasztani, felkészíteni és folyamatosan 

ellenőrizni beosztottjaikat. A munkavállalók teljesítményének értékelése során a megfeleléssel 

kapcsolatos szempontokat is figyelembe kell venniük. A Roche elkötelezett a közvetlen 

munkahelyi vezetők megfelelő képzése mellett, hiszen csak így tudnak eleget tenni ennek a 

kötelességüknek. 

 
A megfelelés biztosításáért felelős szervezeti egységek feladata, hogy a megfelelés 

kérdéskörének átfogó kezelésén belül több szálon is támogatást nyújtsanak a munkavállalók és 

azok közvetlen munkahelyi vezetői részére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Tisztában legyünk felelősségünkkel a megfelelés átfogó kezelésében. 

– Folyamatosan és megfelelő módon azonosítsuk, értékeljük és kezeljük az üzleti 

tevékenységünk körébe eső megfeleléssel kapcsolatos kockázatokat. 

Kérdések és válaszok 
Azon gondolkodom, hogy egy üzleti 

tervem teljesítése érdekében 

valamilyen előnyt kínálok az egyik 

üzleti partnerünknek. Az üzleti 

célok elérése indokolhatja a 

tisztességtelen előnyök nyújtását? 

Nem. Az üzleti terv teljesítése sohasem 

indokolhatja a tisztességes üzleti 

tevékenységre vonatkozó normáink 

megsértését. Mindig tartsa észben, hogy 

Ön felel a saját magatartásáért, és adott 

esetben Önt fogják felelősségre vonni. 

 

Vezető beosztásban dolgozom a 

Roche-nál. Milyen feladataim 

vannak a megfelelés átfogó 

kezelésében? 

A megfelelés a vezetői feladatkörök kulcs 

eleme. Vezetőként köteles többek között 

gondosan kiválasztani, képezni és 

ellenőrizni a beosztottjait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Segítség & tanácsok 

Az is része a megelőzésnek, ha kérdéseket teszünk fel! 
 

 

 

 
 
 

Mindennapi munkánk során bármikor szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amelyek konkrétan 

nem szerepelnek a Roche Csoport Etikai Kódexében, illetve a benne hivatkozott 

dokumentumokban (pl. irányelvekben, vállalatpolitikai előírásokban, útmutatásokban). Az 

alábbi kérdések segíthetnek dönteni, ha nem vagyunk biztosak benne, hogy mi lenne a helyes 

eljárás: 

– Törvényes-e a magatartásom? 

– A magatartásom megfelel a Roche értékeinek és vállalati alapelveinek? 

– A magatartásom megfelel a Roche Csoport Etikai Kódexében foglaltaknak? 

– A magatartásom járhat negatív következményekkel a Roche-ra vagy rám nézve? 

– Hogyan érintene, ha a magatartásomról beszámolna egy újság? 

 
Gyakran ennyi is elegendő ahhoz, hogy rájöjjünk, mi a helyes út. A megfelelő magatartással 

kapcsolatos kétség vagy bizonytalanság esetén azonban az a legjobb, ha segítséget és tanácsot 

kérünk. 

 
A kérdésekre nyitott vállalati kultúra támogatásával a Roche elsősorban a nem megfelelő 

magatartást kívánja megelőzni. A Roche vezető beosztásban lévő munkatársainak felelőssége 

biztosítani beosztottjaik számára a Roche Csoport Etikai Kódexének betartásához szükséges 

segítséget és tanácsokat. 

 
Kétség esetén a munkahelyi vezetőjétől, a helyi megfelelési vezetőtől, a vállalat törvényességi 

főellenőrétől, vagy a Roche Csoport Etikai Kódexéhez kapcsolódó segítő és tanácsadó vonalon 

keresztül (RoCoCHAL) kérhet tanácsot. 

Kérdések és válaszok 
Mit tegyek, ha nem vagyok biztos 

benne, hogy mi lenne a helyes 

üzleti magatartás? 

Tegyen fel magának a helyzettel 

kapcsolatos konkrét kérdéseket, pl. 

„Hogyan érintene, ha a magatartásomról 

beszámolna egy újság?” Kétség esetén 

kérjen segítséget és tanácsot. 

 

Honnan kérhetek segítséget és 

tanácsot? Beszélhet a közvetlen 

munkahelyi főnökével, a helyi megfelelési 

vezetővel, vagy a vállalatcsoport 

törvényességi főellenőrével (Chief 

Compliance Officer). A helyben és 

regionálisan elérhető segítő és támogató 

eszközökön túl a Roche Csoport Etikai 

Kódexéhez kapcsolódó segítő és 

tanácsadó vonalon keresztül is lehet 

kérdéseket feltenni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Segítséget és tanácsot kérjünk, ha kétségeink merülnek fel a helyes üzleti 
magatartással kapcsolatban. 

– Segítséget nyújtsunk és tanácsot adjunk a közvetlen beosztottjainknak. 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche Csoport 

Etikai Kódexéhez kapcsolódó segítő és 

tanácsadó vonal használatára vonatkozó 

irányelvben (Roche Directive on the Use 

of the Roche Group Code of Conduct 

Help and Advice Line) talál. 
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Szólaljon fel! 

Az a leghelyesebb, ha bejelenti! 
 

 

 

 
 
 

Azok a Roche dolgozók, akik felszólalnak, ha úgy látják, hogy valaki megszegi a Roche Csoport 

Etikai Kódexét, helyesen és a Roche értékeinek megfelelően cselekszenek. 

 
A Roche vezetőségének tudnia kell a tisztességtelen üzleti magatartással összefüggő ügyekről, 

hogy gyorsan és érdemben kezelhessék azokat. A megfeleléssel kapcsolatos aggályok jelzésével 

a Roche munkavállalói önmagukat, kollégáikat, valamint a Roche érdekeit és jogait segítenek 

megvédeni. 

 
Amennyiben megfeleléssel kapcsolatos aggálya merülne fel, elsősorban a közvetlen főnökével 

beszélje azt meg. Ha ezt kellemetlennek érzi, fordulhat a helyi megfelelési vezetőhöz, a 

vállalatcsoport törvényességi főellenőréhez (Chief Compliance Officer), a jogi vagy a HR 

osztályhoz, illetve szólhat a leányvállalati vagy vállalatcsoport szintű bejelentő vonalon 

keresztül. 

 
A vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően a Roche Csoport etikai bejelentő vonalán (Roche 

Group SpeakUp Line) a Roche munkavállalói bárhol, bármikor Interneten és/vagy telefonon 

keresztül, saját anyanyelvükön jelenthetik be a megfeleléssel kapcsolatos aggályaikat. A 

rendszert egy külső szolgáltató üzemelteti, ami lehetőséget kínál az anonim bejelentésre. A 

Roche bejelentő vonalához (SpeakUp Line) tartozó ingyenes telefonszám és URL megtalálhatók 

a Roche Intraneten (speakup.roche.com) 

 
A megfelelési aggályt jóhiszeműen felvető munkavállaló a Roche érdekében jár el, és elismerést 

érdemel. A Roche nem tűr el bárminemű megtorlást a megfelelési aggályát jóhiszeműen 

bejelentő munkatársak ellen.   A megtorlással élő munkahelyi vezetőket és/vagy 

munkavállalókat felelősségre fogjuk vonni. Amennyiben a munkavállaló úgy érzi, hogy sérül a 

megtorlásmentesség alapelve, lehetősége és kötelessége panaszt tenni a vezérigazgatónál, a 

törvényességi főellenőrnél, a vállalatcsoport HR vezetőjénél, vagy a Számvizsgáló bizottság 

(Audit Committee) illetve az Igazgatóság Vállalatirányítási és Fenntarthatósági Bizottságának 

(Corporate Governance and Sustainability Committee of the Board) bármely tagjánál. 

 
Mindezek mellett a Roche a bejelentő vonallal való visszaélést sem tűri el. 

Kérdések és válaszok 
Mi a különbség a Roche csoport 

bejelentő vonala (SpeakUp Line) és 

a Roche csoport etikai kódexéhez 

kapcsolódó segítő és tanácsadó 

vonal (Roche Group Code of 

Conduct Help and Advice Line) 

között? 

A Roche csoport etikai kódexéhez 

kapcsolódó segítő és tanácsadó vonal 

célja a nem megfelelő magatartás 

megakadályozása. A Roche csoport 

bejelentő vonala a potenciálisan nem 

megfelelő magatartás 

utólagos bejelentésére szolgál. 

 
Mikor tegyek bejelentést? 

Ha úgy gondolja, hogy valaki olyat tett, 

tesz vagy netán tenni készül, ami sérti a 

Roche Csoport Etikai Kódexében 

foglaltakat, elvárjuk, hogy jelentse be. 

 

Mely csatornákon tehetem meg 

a bejelentést? 

A közvetlen munkahelyi vezetője az 

elsőszámú kontaktszemély. Amennyiben 

az aggály közvetlen felettesével való 

közlését kényelmetlennek érzi, fordulhat a 

helyi megfelelési vezetőhöz, a vállalat 

törvényességi főellenőréhez (Chief 

Compliance Officer), a jogi vagy HR 

osztályhoz, illetve bejelentheti a vállalati 

divíziók külön bejelentő vonalán vagy a 

Roche vállalatcsoport szintű bejelentő 

vonalán keresztül (Roche Group SpeakUp 

Line) 

 
A Roche csoport bejelentő vonala 

használható anonim módon? 

Igen. Mivel a Roche csoport bejelentő 

vonalát külső szolgáltató üzemelteti, a 

rendszer lehetőséget kínál az anonim 

bejelentésre.

 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Bejelentést tegyünk, ha úgy gondoljuk, hogy valaki olyat tett, tesz vagy netán tenni készül, 

ami sérti a Roche Csoport Etikai Kódexében foglaltakat. 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt a Roche bejelentő 

vonal használatára vonatkozó 

irányelvben (Roche Directive on the Use 

of the Roche Group SpeakUp Line) talál. 
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Megfelelési vezetők 

A Megfelelési vezetők feladata, hogy támogassanak bennünket 
 

 
 
 

A vállalatcsoport törvényességi főellenőre (Chief Compliance Officer - CCO) a megfelelési 

vezetők (Compliance Officers) hálózatának élén elkötelezetten dolgozik azért, hogy a Roche 

Csoport Etikai Kódexét a teljes vállalatcsoporton belül mindenki pontosan betartsa. A 

törvényességi főellenőr egyben kontakt személy is a munkavállalók, részvényesek, üzleti 

partnerek, ügyfelek, és a nyilvánosság számára a Roche Csoport Etikai Kódexének 

alkalmazásával és betartásával kapcsolatos kérdésekben. 

 
A Roche minden leányvállalatánál van egy kinevezett helyi megfelelési vezető, akinek 

feladatköre többek között az alábbiakra terjed ki: 

– gondoskodni arról, hogy minden munkavállaló tudja, hová kell fordulnia segítségért és 

tanácsért ha kétségei merülnek fel a helyes üzleti magatartást illetően; 

– kapcsolatot építeni és együttműködni helyi, regionális és a világ más pontjain működő 

megfelelési szakértőkkel, hogy megismerje és kihasználja a Pharma és Diagnosztika közötti 

együttműködést; 

– koordinálni a megfelelés erősítését célzó helyi törekvéseket, kezdeményezéseket és képzési 
programokat; 

– támogatni és levezényelni a megfelelés-monitoring és megfelelés-ellenőrzési programokat, 
valamint a megfelelési auditokat; 

– támogatni a munkahelyi vezetőket a tisztességes üzleti magatartással kapcsolatos helyi 
kockázatok kezelésére irányuló eljárások végrehajtásában; 

– támogatni a munkahelyi vezetőket a helyi meg nem felelési esetek helyes kezelésében, ezen 

belül az üzleti etikai visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer (Business Ethics Incident 

Reporting (BEIR)) használatában; 

– bejelentésre bátorítani a munkavállalókat megfelelési aggályok felmerülése esetén. 

 
A törvényességi főellenőr koordinálja a helyi megfelelési vezetők hálózatát, és gondoskodik 

arról, hogy a hálózat tagjai rendszeresen megosszák egymással a legjobb gyakorlatokat, továbbá 

biztosítja a globális megfelelési eszközök folyamatos felülvizsgálatát és frissítését. 

Kérdések és válaszok 
Egy érdekelt panaszt kíván tenni a 

Roche ellen, azt állítva, hogy a 

Roche-nál valaki megszegte a 

Roche Csoport Etikai Kódexében 

lefektetett szabályokat. Kihez 

fordulhat az illető a panaszával? 

A törvényességi főellenőr szolgál 

kontakt személyként a munkavállalók, 

részvényesek, üzleti partnerek, 

ügyfelek, és a nyilvánosság számára a 

Roche Csoport Etikai Kódexében 

foglaltak alkalmazásával és 

betartásával kapcsolatos kérdésekben. 

 

Értékesítési menedzserként dolgozom 

a Roche egy leányvállalatánál és - a 

Roche tisztességes üzleti 

magatartásra vonatkozó 

elvárásainak ismeretében - nem 

érzem helyesnek a főnököm egyik 

utasításának végrehajtását. Mit 

tegyek? 

Beszélje meg aggályait a közvetlen 

felettesével. Ha a főnöke válaszát nem 

találja kielégítőnek, lépjen kapcsolatba a 

helyi megfelelési vezetővel, aki komolyan 

fogja venni és bizalmasan fogja kezelni a 

megfeleléssel kapcsolatos aggályait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 
 

– Ha kellemetlennek érezzük, hogy aggályainkat a közvetlen felettesünkkel osszuk meg, 

akkor segítségért és tanácsért, vagy a megfeleléssel kapcsolatos aggályunk bejelentése 

céljából forduljunk a a helyi megfelelési vezetőhöz. 

– Ha nem szeretnénk a helyi vezetéshez vagy a helyi megfelelési vezetőhöz fordulni, 

felvegyük a kapcsolatot a vállalatcsoport törvényességi főellenőrével. 

 

 
További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 
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Szabálytalanságok kezelése 

A megfelelés átfogó kezelésének szerves részét képezi a 

szabálytalanságok kezelése 
 

 

 
 

A Roche nem tűri a szabályok áthágását. A Roche Csoport Etikai Kódexében foglaltakat 

megszegő munkavállalókra és munkahelyi vezetőkre felelősségre vonás vár. 

 
A Roche elkötelezte magát a szabálytalanságok és törvénytelenségek megfelelő kezelése 
mellett, ezért: 

– minden bejelentést komolyan vesz; 

– a bejelentéseket gondosan és időben kivizsgálja; 

– a tényeket objekítven és pártatlanul mérlegeli;  és 

– amennyiben a bejelentés tárgya igaznak bizonyul, megteszi a megfelelő javító intézkedéseket 
és megfelelő szankciókat alkalmaz. 

 
A megvádolt munkavállalót mindaddig megilleti a meghallgatáshoz való jog, valamint annak 

vélelme, hogy a Roche Csoport Etikai Kódexével összhangban cselekedett, amíg a vizsgálat 

során begyűjtött bizonyítékok egyértelműen alá nem támasztják a szabálytalanság elkövetését. 

Teljes mértékben együttműködünk a vizsgálatot végzőkkel, és gondoskodunk arról, hogy 

rendelkezésükre tudjuk bocsátani a vállalat szabályoknak megfelelő magatartást igazoló 

bizonyítékait. 

 
Bizonyos bejelentéseket - különösen, de nem kizárólag a vállalati szintű vesztegetési és csalási 

ügyeket - szakértők vizsgálnak ki a Roche csoport ellenőrzési és kockázati tanácsadó osztályának 

vezetésével. 

 
A munkahelyi vezetők a HR osztály és a helyi megfelelési vezető támogatásával megfelelő javító 

intézkedéseket és szankciókat köteles elrendelni. 

 
A szabálytalanságokat az ezzel megbízott munkahelyi vezetőknek haladéktalanul jelenteniük 

kell az erre szolgáló Business Ethics Incident Reporting (BEIR) rendszeren keresztül. 

 
A BEIR rendszer lehetővé teszi, hogy a felső vezetés, a vállalatcsoport törvényességi főellenőre 

és a Roche csoport ellenőrzési és kockázati tanácsadó osztályának vezetője végigkísérje, 

megfigyelje és ellenőrizze az állítólagos szabálytalanságok kivizsgálását az ügy bejelentésétől 

egészen annak lezárásáig. Az adott beszámolási évben történt szabálytalanságok számát és 

sajátos jellemzőit a Roche Holding Ltd. Éves jelentésében tesszük közzé. 

Kérdések és válaszok 
Mit értünk „a szabályoknak 

megfelelő magatartást igazoló 

bizonyíték” alatt? 

A szabályoknak megfelelő magatartást 

igazoló bizonyítéknak nevezünk mindent, 

ami bizonyítja, hogy a tanúsított 

magatartás szabályos volt. Pl. 

összeférhetetlenség gyanúja esetén a 

főnökétől származó 

írásbeli engedély. 

 

Mit tegyek, ha felettesem 

ragaszkodik hozzá, hogy olyat 

tegyek, amivel megítélésem 

szerint megszegném a Roche 

Csoport Etikai Kódexét? 

Megteszi-e szabályoknak 

megfelelő magatartást igazoló 

bizonyítéknak, ha feljegyzésben 

rögzítem, hogy a főnököm 

utasítása szerint cselekeszem? 

Nem. Ha a főnöke ragaszkodik a 

szabálytalan magatartáshoz, be kell 

jelentenie az erre szolgáló csatornákon. 

 
 
 
 

 
 

Mindannyiunktól elvárt, hogy: 

– Mindent megtegyünk a szabálytalanságok megakadályozásáért. 

– Teljeskörűen együttműködjünk a vizsgálatot folytató személlyel, és gondoskodjunk róla, 
hogy rendelkezésére tudjuk bocsátani a szabályoknak megfelelő magatartást igazoló 
bizonyítékainkat. 

– Ha vezetőként kell kezelnünk egy szabálytalanságot, meghozzuk a szükséges javító 

intézkedéseket és szankciókat. 

 
 
 

További információt és útmutatást a 

Roche internet és intranet oldalán talál. 

Részletes információt 

a Roche szabálytalanságok kezelésére 

vonatkozó irányelvében (Roche Directive 

on adequate handling of non-compliance 

cases) talál. 
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Megfelelési kapcsolattartók 

A megfelelési vezetők legfrissebb listáját, valamint az elérhetőségüket a Roche intraneten 

találja. 

 
Hivatkozások 

További információt - ahogy azt a Roche Csoport Etikai Kódexének valamennyi fejezetének 

végén is jelezzük - az intraneten, valamint nyilvános dokumentumok esetében a Roche 

internetes oldalán talál. 

 
A Roche állásfoglalásai garantálják a kulcsfontosságú érdekelt felekkel történő következetes 

belső és külső kommunikációt. Az állásfoglalások megtalálhatók a Roche weboldalán. 

 
A Roche Csoport Etikai Kódexében foglalt fő üzenetek támogatása, valamint a tisztességes üzleti 

magatartás jelentőségének alátámasztása céljából a Roche átfogó megfelelés-kezelési rendszert 

hozott létre, amelynek keretében hozzáférhetők olyan eLearning programok, mint például a 

„Roche Behaviour in Business” (RoBiB), illetve egyéb felhasználó-barát képzési eszközök, például 

megfelelési podcastek. 

 
A Roche Csoport Etikai Kódexe mobil eszközökön keresztül is elérhető (URL: 

codeofconduct.roche.com.) A kódex nyomtatott példánya a bázeli megfelelési 

adminisztrátoroknál kérésre elérhető (global.compliance_administration@roche.com). 
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