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Az MSD valamennyi üzleti tevékenységében a fenntarthatóság megvalósítására 
törekszik, továbbá a legmagasabb szintű etikai, társadalmi és környezetvédelmi 
alapelveket kívánja alkalmazni, valamint azok szerint kíván eljárni. Tudatában 
vagyunk annak, hogy üzleti partnereink fontos szerepet játszanak társaságunk 
sikeres működésében.

Ennek megfelelően, az MSD olyan magánszemélyekkel és szervezetekkel 
igyekszik üzleti kapcsolatot fenntartani, akik/amelyek, társaságunkhoz 
hasonlóan, elkötelezték magukat a magas szintű etikai normák mellett, 
valamint társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelős módon végzik 
tevékenységüket.

A társaságunk által vállalt alapelvek alátámasztására, az MSD kidolgozta jelen, 
a Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI - Gyógyszerellátási Lánchoz 
Kapcsolódó Kezdeményezés) gyógyszeripari alapelvein, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Globális Megállapodásának 10 alapelvén, valamint az Értékeinken és 
alapelveinken alapuló, Üzleti partneri magatartási kódexét.   
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Az MSD magasra helyezi az etikus és a jogszabályoknak 
megfelelő üzleti magatartás mércéjét. Ugyanezt az 
elkötelezettséget várjuk el üzleti partnereinktől is. Az Üzleti 
partneri magatartási kódex az MSD és annak üzleti partnerei 
közötti együttműködés alapvető normáit határozza meg. 
Üzleti partnereinket ezen alapelvek figyelembe vételével 
választjuk ki, és figyeljük náluk az ezeknek való megfelelést.  

ELVÁRJUK, HOGY ÜZLETI PARTNEREINK...

•  Következetesen alkalmazzák az etikai 
alapelveket és üzleti gyakorlatot munkaügyi, 
környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági, 
továbbá menedzsment rendszereikben.

• Integrálják, kommunikálják és alkalmazzák  
ezen alapelveket.

• Maradéktalanul eleget tegyenek valamennyi 
alkalmazandó törvénynek, szabálynak és 
előírásnak.

• Beépítsék az alapelveket a teljesítmény-
fejlesztés érdekében tett folyamatos 
erőfeszítéseikbe.

FŐBB SZEMPONTOK: 

Az üzleti partnerek közé az MSD, annak működő leányvállalatai, 
kirendeltségei és részlegei számára szolgáltatásokat, 
nyersanyagokat, hatóanyagokat, összetevőket, kész árukat és 
egyéb termékeket biztosító személyek és szervezetek tartoznak.

Ezen alapelvek nem helyettesítenek egyetlen alkalmazandó jogi 
vagy szabályozói követelményt, illetve az MSD-vel, és annak 
működő leányvállalataival, kirendeltségeivel és részlegeivel 
szemben fennálló szerződéses kötelezettséget sem, nem 
hatálytalanítják azokat, illetve azokkal nem ellentétesek.

Minden üzleti partner megválaszthatja, hogyan kíván 
eleget tenni a jelen Üzleti partneri magatartási kódexben 
foglalt alapelveknek és normáknak való megfelelésnek, és 
hogyan kívánja demonstrálni a megfelelést. Szerződésben 
meghatározott esetekben az MSD fenntartja a jogot, hogy 
auditok és ellenőrzések útján győződjön meg a megfelelésről.

Az új üzleti partnerek kiválasztása során - előzetes szűrés 
céljából - az MSD olyan módon kíván meggyőződni a jelen 
Üzleti partneri magatartási kódexnek való megfelelésről,  
hogy egy önértékelésen alapuló kérdőív kitöltését kéri tőlük.    
Az MSD - további biztosítékot keresve a megfelelőség 
bizonyítására - telephelyi látogatást is kérhet.

Az elvárások teljesítésére vonatkozó további iránymutatás 
megtalálható az alábbi hivatkozásokon:  
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

ELVÁRÁSOK
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Az MSD sikerének mindig értékeink és magatartási normáink képezték az alapját. 
Meggyőződésünk, hogy a társadalom és az üzleti tevékenység érdekeit leginkább 
a felelős üzleti magatartás és gyakorlat szolgálja. Ezen meggyőződésünknek az a 
felismerés az alapja, hogy az üzleti tevékenységnek teljes egészében meg kell felelnie 
legalább az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és előírásnak.  Változatlanul 
figyelembe vesszük a kulturális különbözőségeket, valamint az ezen alapelvek 
értelmezésével és globális alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, azonban úgy 
hisszük, hogy az elvárásaink mindenütt alkalmazhatók.

Meggyőződésünk, 
hogy kölcsönösen 
előnyös - bizalmon 

és tiszteleten alapuló 
- kapcsolatokat kell 
kiépítenünk üzleti 

partnereinkkel.

Feddhetetlen 
üzleti magatartást 

kívánunk tanúsítani; 
eleget teszünk 

valamennyi vonatkozó 
törvénynek, szabálynak 

és előírásnak azon 
országokban, ahol 

tevékenységet 
folytatunk.

Célunk pozitív 
hatást gyakorolni 
munkatársaink, 

családjuk és 
működési területünk 

közösségeinek életére.

Az üzleti partneri 
hálózatunkba tartozó 

többi társaságtól is 
ugyanezt várjuk el.
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SZABADON MEGVÁLASZTHATÓ ALKALMAZÁS

Üzleti partnereink: (i) nem alkalmazhatnak semmilyen 
formában kényszermunkát, ideértve a rabszolgamunkát, 
börtönmunkát vagy uzsoraszerződés alapján végzett munkát; 
illetve (ii) nem vehetnek részt, vagy nem támogathatják a 
rabszolgaság, illetve emberkereskedelem egyetlen formáját 
sem. Minden munkavégzésnek önkéntes alapon kell történnie, 
és a munkavállalók számára mindenkor biztosítani kell a 
szabad távozás, illetve a munkaviszony felmondásának 
jogát.  A munkavállalók szabad mozgása nem akadályozható 
indokolatlan korlátozásokkal.

GYERMEKMUNKA ÉS FIATALKORÚ MUNKAVÁLLALÓK

Üzleti partnereink nem alkalmazhatnak gyermekmunkát. 
Fiatalkorú, 18 év alatti munkavállalók alkalmazása kizárólag 
az alábbi esetekben lehetséges:  (i) nem veszélyes munkára; 
továbbá (ii) ha az adott személy betöltötte az adott 
országban törvényes munkavállalási életkort, illetve nem esik 
tankötelezettség alá.

FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLAT

Üzleti partnereink kizárólag olyan munkaközvetítőket 
(ügynökségeket) alkalmazhatnak, amelyek betartják a helyi 
munkaügyi törvényeket. A partnerek és a nevükben eljáró 
munkaközvetítők: (i) nem tarthatják vissza, illetve nem 
akadályozhatják a munkavállalót a személyi vagy bevándorlási 
dokumentumaihoz, úgymint útlevélhez, munkavállalási 
engedélyhez vagy jogosítványhoz való hozzáférésben; illetve 
(ii) nem számíthatnak fel közvetítési vagy foglalkoztatási 
díjat, vagy nem követelhetik meg a munkavállalóktól, hogy 
pénz helyezzenek letétbe, vagy megtakarítási programokhoz 
csatlakozzanak (kivéve, ha ez jogi előírás). Amennyiben az MSD 
ezt megköveteli, a partner, ha olyan munkavállalókat alkalmaz, 
akik nem azon ország állampolgárai, ahol munkavégzést 
folytatnak, a munkavállaló foglalkoztatási idejének 
befejezésekor a partner köteles a hazaszállításról gondoskodni 
(illetve megfizetni a hazautazás költségét).  

MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA

Üzleti partnereink nem alkalmazhatnak félrevezető vagy 
tisztességtelen munkaerő-toborzási gyakorlatot, és kötelesek 
a munkavállalókkal közölni a foglalkoztatási feltételekhez 
kapcsolódó legfontosabb információkat, ideértve a 
bérezést és a juttatásokat, a munkavégzés helyszínét, az 
életkörülményeket, lakhatási és ehhez kapcsolódó költségeket 
(ha a lakhatás biztosított vagy elrendezett), továbbá 
bármely jelentős, felszámítandó költséget (a helyzettől 
függően). Amennyiben ezt a törvény vagy az MSD előírja, 
partnereinknek a munkavállalók anyanyelvén készült írásbeli 
megállapodást kell biztosítaniuk, amelyek tartalmazzák a 
jogszabályban minimálisan előírt információkat.

TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD

Üzleti partnereink kötelesek durvaságtól és embertelen 
bánásmódtól mentes munkakörnyezetet biztosítani, ideértve 
a munkavállalókat érintő, bármely formában történő 
szexuális zaklatást, testi fenyítést, lelki és fizikai kényszerítést, 
valamint verbális bántalmazást. Partnereink kötelesek 
zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkakörnyezetet 
biztosítani. Vállalatunk nem tűri a faj, bőrszín, nem, életkor, 
vallás, nemzetiség, származás, etnikum, testi vagy szellemi 
fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi hovatartozás, nemi 
önkifejezés, genetikai információ, állampolgárság, családi 
állapot, katonai rendfokozat/veterán státusz, illetve egyéb, 
jogszabályok által védett jellegzetesség alapján történő 
megkülönböztetést vagy zaklatást.
 

MUNKAVÁLLALÓI ÉS EMBERI JOGOK

Üzleti partnereink kötelesek támogatni 
a munkavállalók emberi jogait, valamint 
tiszteletben tartani emberi méltóságukat. 
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MAGÁNÉLET VÉDELME ÉS ADATVÉDELEM

Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani az egyének 
magánéletének védelméhez és adatvédelemhez való jogát. 
Mindenkor kötelesek az adatokat a szükséges üzleti céloknak 
megfelelően használni, és megakadályozni az azokkal való 
visszaélést, elkerülve ezáltal az egyéneket ért sérelmeket, 
úgymint a diszkriminációt, megbélyegzést, illetve egyéb, a jó 
hírnév és személyes méltóság sérelmét okozó cselekedeteket, 
a testi épséget fenyegető tényezőket, csalást, pénzügyi 
veszteséget vagy személyazonosság-lopást. 

KERESKEDELMI CÉLÚ SZEXUÁLIS TEVÉKENYSÉG

Azon munkavállalók esetében, akik az MSD nevében és 
képviseletében üzleti tevékenységet folytatnak, vagy 
MSD projekteken dolgoznak, üzleti partnereink kötelesek 
megtiltani, hogy ezen munkavállalók kereskedelmi célú 
szexuális tevékenységet vegyenek igénybe (pl. prostituáltak 
szolgáltatásait), miközben a partnerekkel kapcsolatos/vállalati 
ügyekben járnak el, ideértve a belső munkatársakkal, vevőkkel 
vagy más külső üzleti partnerekkel való találkozásokat.

BÉREK, JUTTATÁSOK ÉS MUNKAIDŐ

Üzleti partnereink kötelesek a munkavállalók bérét a 
vonatkozó bértörvényeknek megfelelően megfizetni, ideértve 
a minimálbéreket, túlórapótlékokat és kötelező juttatásokat. 
Partnereink egyértelműen és késedelem nélkül tájékoztatják 
a munkavállalót: (i) a bérfizetés jogcíméről; továbbá (ii) arról, 
hogy túlórára igényt tartanak-e, és fizetnek-e túlórapótlékot 
ilyen esetben.

ÖNSZERVEZŐDÉSI JOG

Ösztönözzük a munkavállalókkal (és/vagy kijelölt 
szakszervezeti képviselőkkel, a helyzettől függően) való nyílt 
kommunikációt és a közvetlen egyeztetést a munkahelyi 
és bérezési kérdések megoldása érdekében. Partnereink 
kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a 
helyi törvényekben meghatározott jogait, úgymint az 
önszerveződés jogát, a szakszervezethez való csatlakozás vagy 
nem csatlakozás jogát, képviselethez való jogot és az üzemi 
tanácsban való részvételt. A munkavállalók számára biztosítani 
kell a lehetőséget, hogy nyíltan kommunikálhassanak 
a vezetőséggel a munkakörülményekről, a megtorlás, 
megfélemlítés vagy zaklatás veszélye nélkül.

MUNKAVÁLLALÓI ÉS EMBERI JOGOK

Üzleti partnereink kötelesek támogatni 
a munkavállalók emberi jogait, valamint 
tiszteletben tartani emberi méltóságukat. 
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Üzleti partnereink kötelesek biztonságos és 
egészséges munkahelyi környezetről gondoskodni.

Üzleti partnereink kötelesek 
környezetvédelmileg felelős és hatékony 
módon működni annak érdekében, hogy 
minimalizálják a környezetre káros hatásokat. 
Partnereinket ösztönözzük a természeti 
erőforrások megőrzésére, a veszélyes anyagok 
használatának lehetséges kerülésére, valamint 
az újrafelhasználási és újrahasznosítási 
megoldások alkalmazására.

A DOLGOZÓK VÉDELME

Üzleti partnereink kötelesek megvédeni a munkavállalókat a 
vegyszereknek, biológiai és fizikai veszélyeknek való túlzott 
kitettségtől, továbbá fizikai megterhelést jelentős feladatoktól 
a munkahelyen és bármely, a vállalat által biztosított 
lakókörnyezetben.

FOLYAMATBIZTONSÁG

Üzleti partnereinktől megköveteljük, hogy a működéssel és 
munkafolyamatokkal összefüggő környezeti katasztrófák 
megakadályozására vagy enyhítésére alkalmas programokat 
léptessenek életbe. A programoknak arányosan illeszkedniük 
kell az adott létesítmények kockázati szintjéhez.

VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS ELHÁRÍTÁS

Üzleti partnereink kötelesek meghatározni és felmérni 
a munkahelyen vagy a társaság által biztosított 
lakókörnyezetben az esetleges vészhelyzeteket, és 
megelőzéssel, valamint vészhelyzeti tervek és intézkedési 
eljárások kidolgozásával csökkenteni ezek lehetséges hatását.

VESZÉLYRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A veszélyes anyagokkal, például gyógyszerészeti alapanyagokkal 
és segédanyagokkal kapcsolatos biztonsági információkat 
anyagkezelési oktatási, betanítási, valamint munkavédelmi 
célból elérhetővé kell tenni a dolgozók számára.

LAKHATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Azon üzleti partnereknek, amelyek lakhatást vagy szállást 
biztosítanak a munkavállalók számára, biztosítaniuk kell, hogy 
a helyi (országon belüli) lakhatási és biztonsági előírások 
teljesüljenek. 

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG

Elvárjuk üzleti partnereinktől, hogy megőrizzék a természeti 
erőforrásokat, és lépéseket tegyenek a vízhasználat, 
energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében.  Partnereink kötelesek olyan 
rendszereket beüzemelni, amelyek mérhetővé teszik a 
működésükből adódó vízfogyasztást, energiafogyasztást, 
valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását.

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEK

Üzleti partnereink kötelesek eleget tenni valamennyi 
vonatkozó környezetvédelmi előírásnak. Kötelesek 
megszerezni valamennyi környezetvédelmi engedélyt, 
licencet, a kapcsolódó információs regisztrációkat és 
korlátozásokat, továbbá eleget tenniük a rájuk vonatkozó 
üzemeltetési és jelentéstételi követelményeknek.

HULLADÉK ÉS KIBOCSÁTÁSOK

Üzleti partnereink kötelesek olyan rendszereket alkalmazni, 
amelyek biztosítják a hulladék biztonságos kezelését, 
mozgatását, tárolását, újrahasznosítását, újrafelhasználását, 
illetve a légnemű és szennyvíz kibocsátások kezelését. Bármely 
hulladékot, szennyvizet vagy emissziót, amely potenciális 
veszélyforrást jelent az emberi egészségre vagy a környezetre, 
a környezetbe jutást megelőzően megfelelően kell kezelni, 
ellenőrizni és eltávolítani. 

KÖRNYEZETBE JUTÁS

Üzleti partnereink kötelesek olyan rendszereket működtetni, 
amelyek képesek megelőzni az ártalmas anyagok 
véletlenszerű környezetbe jutását, illetve képesek azok  
hatását csökkenteni.

EGÉSZSÉGÜGY, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM



9

KÉPZÉS ÉS SZAKÉRTELEM 

Üzleti partnereinknek olyan képzési programot kell 
bevezetniük, amelyek a vezetőség és a munkavállalók részére 
biztosítja a jelen dokumentumban megfogalmazott elvárások 
teljesítéséhez szükséges ismereteket és képességeket. 
Partnereinknek továbbá biztosítaniuk kell, hogy a vezetőség 
és a munkavállalók rendelkezzenek a jelen elvárások 
teljesítéséhez szükséges képzettséggel, erőforrásokkal és 
felhatalmazással.

ÜZLETFOLYTONOSSÁG 

Üzleti partnereink felelőssége, hogy megfelelő 
üzletfolytonossági terveket dolgozzanak ki és valósítsanak 
meg az MSD üzletmenetét támogató üzleti egységeikben.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

Üzleti partnereinktől elvárjuk a folyamatos fejlődést, 
amely teljesítménycélok kitűzésén, a végrehajtási tervek 
megvalósításán, a belső és/vagy külső értékelések során 
felfedezett hiányosságok korrekcióján, ellenőrzéseken és 
vezetőségi felülvizsgálatokon alapul.

ELHIVATOTTSÁG ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉG 

Üzleti partnereink - a megfelelő források biztosításával - 
kötelesek elhivatottságot tanúsítani a jelen dokumentumban 
megfogalmazott elképzelések iránt.

JOGI ÉS ÜGYFÉLELVÁRÁSOK 

Üzleti partnereink kötelesek az alkalmazandó törvények, 
előírások, normák és a vonatkozó ügyfélelvárások szerint 
eljárni, és a felismert hiányosságokat felelős módon és  
időben elhárítani.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS -KEZELÉS 

Üzleti partnereink kötelesek olyan mechanizmusokat 
működtetni, amelyek képesek felmérni és kezelni a jelen 
dokumentumban említett valamennyi kockázati területet. 

DOKUMENTÁCIÓ 

Üzleti partnereink kötelesek tevékenységüket megfelelően 
dokumentálni a jelen elvárásoknak való megfelelés és 
az alkalmazandó előírások betartásának alátámasztása 
érdekében.

BESZÁLLÍTÓK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 

Üzleti partnereink kötelesek a jelen dokumentumban 
foglalt alapelveket alkalmazni saját partnereik és beszállítóik 
kiválasztásánál. Partnereink kötelesek olyan rendszereket 
működtetni vagy bevezetni, amelyek alkalmasak beszállítóik 
és alvállalkozóik szabálykövetésének monitorozására.

MENEDZSMENT RENDSZEREK

Üzleti partnereink kötelesek menedzsment 
rendszereket működtetni a folyamatos fejlődés 
megkönnyítése, továbbá a jelen alapelvekben 
megfogalmazott elvárások teljesítése 
érdekében.
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ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG

Üzleti partnereink nem kínálhatnak fel, fizethetnek, kérhetnek 
vagy fogadhatnak el nagy értékű dolgokat, illetve nem kelthetik a 
fentiek látszatát, annak érdekében, hogy ezzel bármely MSD üzleti 
egységgel vagy kormányzati tevékenységgel kapcsolatos döntést 
vagy intézkedést jogellenesen befolyásoljanak. Partnereink 
kötelesek olyan folyamatokat és eljárásokat alkalmazni, amelyek 
megelőzik vagy felderítik a korrupciós tevékenységeket.

TISZTESSÉGES VERSENY

Üzleti partnereink kötelesek üzleti tevékenységüket a tisztességes 
és élénk verseny szellemében végezni, valamint az alkalmazandó 
trösztellenes törvények szerint eljárni. Partnereink kötelesek 
tisztességes üzleti gyakorlatot alkalmazni, ideértve a pontos és 
helytálló tényeken alapuló reklámtevékenységet.

ÜZLETI DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGA

Valamennyi pénzügyi kimutatásnak és nyilvántartásnak meg 
kell felelnie az általánosan elfogadott számviteli standardokban 
foglaltaknak. A nyilvántartásoknak minden lényeges szempontból 
teljesnek és pontosnak kell lenniük. A nyilvántartásoknak 
olvashatónak, átláthatónak kell lenniük, és valós tranzakciókat 
és kifizetéseket kell tükrözniük. Partnereink nem használhatnak 
„nyilvántartáson kívüli” vagy hasonló forrásokat.

INFORMÁCIÓVÉDELEM

Üzleti partnereink kötelesek megvédeni az MSD szellemi 
tulajdonát és bizalmas információit, ideértve az MSD 
részére vagy az MSD-től begyűjtött, tárolt vagy feldolgozott 
információkat, továbbá mindent meg kell tenniük ezen 
információk elvesztésének, azokkal való visszaéléseknek, azok 
eltulajdonításának, azokhoz való illetéktelen hozzáférésnek, azok 
közzétételének vagy megváltoztatásának megakadályozására. 
A fentiek magukban foglalják az MSD-től származó vagy 
annak képviseletében megismert információk engedély 
nélküli kommunikációja és/vagy közzététele elleni védelem 
biztosítását  Kivéve, ha erre az MSD-től kifejezett felhatalmazással 
rendelkeznek, a partnerek nem oszthatják meg senkivel az MSD 
szellemi tulajdonára vonatkozó bizalmas információkat, továbbá 
a birtokukban lévő vagy az MSD üzleti tevékenységére vonatkozó 
egyéb információikat. 

KLINIKAI VIZSGÁLATOK

Az MSD képviseletében klinikai vizsgálatokban résztvevő Üzleti 
partnereinknek gondoskodniuk kell a hatályos rendeletek 
követelményeinek betartásáról azokban az országokban, ahol a 
klinikai vizsgálatokat lefolytatják, illetve ahol az MSD termékeket 
forgalomba hozzák, azokat törzskönyvezték és forgalmazzák. 
Partnereinknek tiszteletben kell tartaniuk és alkalmazniuk 
kell a nemzeti és helyi szabályozó hatóságok által kiadott, a 
Helyes Klinikai Gyakorlatra (HKGy) vonatkozó iránymutatást, 
továbbá a Helyes Klinikai Gyakorlatra Vonatkozó Nemzetközi 
Egységesítési Konferencia iránymutatását, valamint követniük kell 
a Helsinki Záróokmányban foglalt etikai alapelveket. A klinikai 
vizsgálatokban résztvevő üzleti partnereinknek maradéktalanul 
tájékoztatniuk kell az MSD-t bármely alvállalkozásba kiadott 
klinikai vizsgálati tevékenységről.

ÁLLATJÓLÉT

Az állatokkal tisztességesen kell bánni, fájdalmukat és az őket 
érő stresszt minimalizálni kell. Az állatokon végzett kísérleteket 
azután szabad elvégezni, ha előtte megfontolták az állatok 
helyettesítésének lehetőségét, csökkenteni kell a kísérletekbe 
bevont állatok számát, illetve alacsonyabb stressz szinttel 
járó eljárásokat kell alkalmazni.  Alternatív megoldásokat 
kell alkalmazni mindazon esetekben, amikor ez tudományos 
szempontból lehetséges, és a szabályozó hatóságok számára 
elfogadható.

TERMÉKMINŐSÉG

Az MSD részéről az anyagok/termékek ellátásába, gyártásába, 
csomagolásába, tesztelésébe, tárolásába és forgalmazásába 
bevont üzleti partnereink kötelesek biztosítani az alkalmazandó 
Minőségi előírásoknak, a Helyes gyártási gyakorlatnak (HGyGy) 
és a Helyes laboratóriumi gyakorlatnak (HLGy) való megfelelést 
azokon a piacokon, amelyeken a termékeket törzskönyvezték és 
forgalmazzák.  A tevékenységekre vonatkozó dokumentációnak 
és adatoknak korlátozás nélkül ideértve bármely HGyGy 
dokumentációt, eredetinek, pontosnak, olvashatónak, 
ellenőrzöttnek, visszakereshetőnek, továbbá szándékos vagy 
véletlen manipulációtól vagy elveszéstől védve kell lenniük. 
Partnereinknek eleget kell tenniük valamennyi, a helyi szabályozó 
hatóság által előírt nyilvántartás megőrzési előírásnak, továbbá 
az MSD-vel kötött bármely Minőségügyi Megállapodásban 
meghatározott követelménynek.

ETIKUS ÜZLETI GYAKORLAT

Üzleti partnereink kötelesek üzleti tevékenysé
geiket etikus módon és tisztességesen eljárva 
végezni.



AJÁNDÉKOK, ÜZLETI ÉTKEZÉS ÉS SZÓRAKOZTATÁS

Üzleti partnereink nem adhatnak semmiféle ajándékot, 
részesíthetik üzleti vendéglátásban vagy szórakoztatásban 
az MSD munkavállalókat egyetlen olyan helyzetben sem, 
amelyben befolyásolhatják - illetve ennek látszatát kelthetik 
- az érintett munkavállalónak az üzleti partnerrel kapcsolatos 
bármely döntését.

ÁLLAMI SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Üzletei partnereinknek együtt kell működniük a törvényesség 
betartásáért felelős, vizsgálatot végző állami szervezetekkel a 
helyi törvények által előírt mértékben (ideértve, amennyiben 
ezt engedélyezik, az indokolt hozzáférés biztosítását a 
létesítményekhez és a munkavállalókhoz). Amennyiben 
szükséges, a partnereknek értesíteniük kell az illetékes 
hatóságot, ha olyan hiteles információ birtokába jutnak, 
miszerint valamely munkavállaló, vállalkozó vagy alvállalkozó 
megsértette a helyi törvényeket.

AGGÁLYOK FELISMERÉSE

Üzleti partnereink kötelesek minden munkavállalót arra 
ösztönözni, hogy jelentsék aggályaikat vagy a törvénytelen 
tevékenységekre vonatkozó gyanújukat, a megtorlás, 
megfélemlítés vagy zaklatás veszélye nélkül, valamint 
kötelesek vizsgálatot indítani, és korrekciós intézkedéseket 
tenni, ha szükséges. Partnereink kötelesek információval 
ellátni a munkavállalókat arra vonatkozóan, hogyan jelentsék 
bizalmasan aggályaikat, továbbá kötelesek biztosítani, hogy a 
bejelentést tevő munkavállalókat nem éri megtorlás. Névtelen 
bejelentési csatornákat kell biztosítani, amennyiben a törvény 
erre lehetőséget ad.

FELELŐS ÁSVÁNYBESZERZÉS

Azon üzleti partnereink, amelyek részt vesznek a gyártási 
folyamatban vagy az MSD közvetlen ellátási láncának 
résztvevői, kötelesek azon folyamatokat és eljárásokat 
betartani, amelyek a felelős ásványbeszerzést biztosítják.  
Partnereink kötelesek erőfeszítéseket tenni annak elkerülése 
érdekében, hogy olyan ásványokat (pl. ón, tantál, volfrám 
és arany) vásároljanak, amelyek bevételei közvetlenül vagy 
közvetve fegyveres csoportokat, illetve az emberi jogokat 
súlyosan megsértő személyeket finanszíroznak, vagy azokat 
támogatják.  Az MSD kérésére a partnerek kötelesek olyan 
információkat biztosítani, amelyek bizonyítják a partnereink 
által használt ásványok forrását és származását. 

KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉG

Üzleti partnereinknek eleget kell tenniük a tranzakció(k) helye 
szerinti ország(ok)ban hatályos, valamennyi alkalmazandó 
import- és exportszabályozásnak, szankciónak és más 
kereskedelmi megfelelőségi törvénynek.

ÉRDEKÜTKÖZÉSEK

Üzleti partnereinknek kerülniük kell bármely MSD 
munkavállalóval való együttműködést, amely ellentétes 
lehet, vagy az ellentétesség látszatát keltheti azzal 
kapcsolatban, hogy az adott munkavállaló az MSD legjobb 
érdekeit szem előtt tartva jár-e el. Például partnereink nem 
foglalkoztathatnak, vagy más módon nem eszközölhetnek 
kifizetést egyetlen MSD munkavállaló részére sem, amíg 
a partner és az MSD bármilyen üzleti kapcsolatban áll 
egymással, kivéve, ha erre az MSD szerződése alapján kerül 
sor. Ha a partner vagy annak bármely munkavállalója olyan 
kapcsolatban áll valamely MSD munkavállalóval, amely 
érdekütközést jelenthet, az üzleti partnernek tájékoztatnia kell 
erről az MSD-t.

MARKETING ÉS PROMÓCIÓS GYAKORLAT

Valamennyi marketing és promóciós anyagnak és 
tevékenységnek magas szintű etikai, orvosi és tudományos 
elvárásoknak kell eleget tennie, továbbá meg kell felelnie 
valamennyi alkalmazandó törvénynek és előírásnak. 
Amennyiben egészségügyi szakemberekkel, betegekkel vagy 
állategészségügyi szakemberekkel kerülnek kapcsolatba, 
valamennyi partnernek alkalmazkodnia kell a vonatkozó iparági 
magatartási normákhoz, úgymint az Európai Gyógyszergyártók 
Szövetsége (EGySz), a Nemzetközi Gyógyszergyártók Szövetsége 
(NGySz) és az Amerikai Gyógyszergyártók és Gyógyszerkutatók 
Szövetsége (AGyGyKSz) normáihoz. 

ETIKUS ÜZLETI GYAKORLAT
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AGGÁLYOK ELŐTERJESZTÉSE

Azoknak az üzleti partnereknek, akik szerint az MSD egy alkalmazottja vagy a 
nevükben fellépő személy vagy intézmény illegális vagy helytelen tettet hajtott 
végre, haladéktalanul be kell jelenteniük az esetet az MSDnél. Bármely személynek 
vagy szervezetnek, amely tudomással vagy gyanúval bír arról, hogy valamely MSD 
üzleti partner, illetve annak nevében eljáró bármely személy, az MSD Üzleti partneri 
magatartási kódexével ellentétes tevékenységeket folytat, fel kell szólalnia az 
msdethics.com weboldalon, hogy jelentse aggályát az MSD felé. 

Az msdethics.com weboldalon a nap 24 órájában elérhető „Ne hallgasson” eszközt 
külső szervezet működteti, ezért megőrizheti névtelenségét (amennyiben erre a 
jogszabály lehetőséget ad). Ön kap egy ügyszámot és egy visszahívási dátumot. Bár az 
msdethics.com szolgáltatáson keresztül feltett kérdések és aggályok az Etikai irodához 
kerülnek válaszadás és/vagy kivizsgálás céljából, személyazonosításra szolgáló adatokat 
a bejelentő hozzájárulása nélkül nem továbbítanak.
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