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Vállalatunk

Már a kezdetektől a helyes cselekvésbe vetett hitünk kísérte az MSD tevékenységét. Ezt az alapelvet George Merck fektette 
le 1950-ben, amikor kijelentette: „Próbáljuk mindig szem előtt tartani, hogy az orvostudomány az embereket szolgálja.” 
Miközben laboratóriumainkban továbbra is az innovációs örökségünk fejlesztésén dolgozunk, hogy ezáltal fenntartható pozitív 
befektetés-megtérülést érjünk el, egy dolog soha nem változik: megingathatatlanul etikus magatartás és feddhetetlenség.

Bár sok nyelven beszélünk és számos kultúrát képviselünk, az áttörést jelentő gyógyszerek becsületes és tisztességes 
biztosítása érdekében tett erőfeszítéseink összekötnek bennünket. Értékeink és normáink teszik az MSD vállalatot azzá, ami. 
Ezek képezik sikerünk alapját.

„Próbáljuk mindig szem 
előtt tartani, hogy az 
orvostudomány az 
embereket szolgálja. Nem 
a haszon a cél. Az csak 
másodlagos dolog, de ha 
ennek tudatában vagyunk, 
akkor a haszon sem 
várat magára.”

— George W. Merck, 1950
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„Az életeket megmentő és jobbá 
tevő gyógyszerek és oltóanyagok 
kifejlesztését célzó küldetésünk során 
vállalatunk szemléletmódját értékeink 
és normáink testesítik meg. Ezek 
jelenleg és a jövőben is sikereink 
alapköveit képezik.”

— Kenneth Frazier 
Elnök-vezérigazgató

Küldetésünk
Innovatív termékeket és szolgáltatásokat 
fedezünk fel, fejlesztünk és biztosítunk, melyek 
életeket mentenek meg és tesznek jobbá 
világszerte. 

Jövőképünk
Világszerte innovatív gyógyszerek, oltóanyagok és állatorvosi termékek 
segítségével jobbá tenni az emberek életét. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy mi legyünk az elsőszámú, intenzív kutatási tevékenységéről 
ismert biogyógyszerészeti vállalat, és elkötelezettek vagyunk a világszínvonalú, 
a jelenre és jövőre nézve is releváns újítások és megoldások biztosítása mellett.

Számít, mit teszünk
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Részvényeseink
Részvényeseink kemény munkával megkeresett pénzüket 
bízzák ránk. Cserébe kiváló vállalatirányítást, becsületes, 
pontos és időszerű teljesítményadatokat, valamint a 
nyilvános jelentésekben és közleményekben egyértelmű 
tájékoztatást várnak.

Beszállítóink és forgalmazóink
Bizalom nélkül egy üzleti kapcsolat csupán annyira 
erős, mint a legutóbbi tranzakció. Nagyra becsüljük 
beszállítóinkat, és igyekszünk mindenkor becsületesen, 
igazságosan és tisztelettel bánni velük. Cserébe elvárjuk, 
hogy osztozzanak velünk értékeinken és normáinkon.

Közösségeink és társadalmunk
Közösségeinket a szomszédainknak tekintjük, akik 
hisznek abban, hogy jó vállalati polgárokként járunk 
el. Büszkén elmondhatjuk, hogy számos társadalmi, 
egészségügyi és környezeti fenntarthatósági programot 
támogatunk. Minden üzletvitelünkre vonatkozó 
jogszabályt, előírást és szabályozást betartunk.

Betegeink és ügyfeleink
Termékeink nap mint nap életek millióit befolyásolják. 
Mi ezt kiváltságnak tekintjük, és fáradhatatlanul 
dolgozunk ügyfeleink és betegeink legfőbb 
igényeinek megismerésén. Forrásainkat pedig nap 
mint nap ezen igények kiszolgálására, és bizalmuk 
kiérdemlésére fordítjuk.

Alkalmazottaink
Alkalmazottaink tudása, képzelőereje és szakértelme 
képezi innovációnk hajtóerejét. Munkáltatóként 
igyekszünk olyan munkahelyi környezetet teremteni, 
amely bizalmat, befogadást és tiszteletet sugároz, így 
mindenki bátran szabadjára engedheti áttörést hozó 
gondolkodásmódját és találékonyságát.

Kötelességünknek tekintjük, hogy 
az érdekelt felek – mindazon 
emberek és közösségek, amelyek 
életére tevékenységünk hatást 
gyakorol – legjobb érdekeit 
szolgálva járjunk el.

Számít, hogyan tesszük
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Értékeink és normáink összekötnek bennünket

Ezek határozzák meg vállalatunk alapvető jellegét.  
Ezek tesznek bennünket bizalomra méltó vállalattá.  

Ezek irányítják döntéseinket és cselekedeteinket.

Értékeink és normáink képezik sikerünk alapját.

A betegek mindenekelőtt
Mindannyian felelősek vagyunk a legjobb minőségű 
termékek és szolgáltatások biztosításáért. Arra 
törekszünk, hogy javítsuk az emberek és állatok 
egészségét és jólétét világszerte, valamint kiterjesszük a 
gyógyszereinkhez és oltóanyagainkhoz való hozzáférést. 
Minden lépésünket ahhoz a felelősséghez kell mérni, 
amivel a termékeinket használó vagy arra igényt tartó 
személyeknek tartozunk.

Etika és tisztesség
Elkötelezettek vagyunk az etikusság és tisztesség 

legmagasabb szintje iránt. Felelős magatartást 
tanúsítunk ügyfeleinkkel, versenytársainkkal, a 

forgalmazókkal és a beszállítókkal, a részvényesekkel és 
az általunk világszerte szolgált közösségekkel szemben. 

Felelősségünk teljesítése során nem alkalmazunk 
szakmai vagy etikai kerülőutakat. A társadalommal 

folytatott mindennemű viszonyunknak  
átláthatónak kell lennie, és ezeket  

a magas szintű alapelveket kell tükröznie.

Emberek iránti tisztelet
Vállalatunk kiváló teljesítményre való  
képessége az alkalmazottaink tisztességén,  
tudásán, képzelőerején, képzettségén,  
sokszínűségén, biztonságán és  
együttműködésén alapul. Ennek érdekében a 
kölcsönös tiszteleten, a munkatársak bevonásán és 
elszámoltathatóságon alapuló környezet kialakításán 
dolgozunk. Értékeljük az elkötelezettséget és 
teljesítményt, és figyelembe vesszük alkalmazottaink  
és családjaik szükségleteit.

Újítások és tudományos  
kiválóság

Elkötelezettek vagyunk a legmagasabb  
szintű újítások és a tudományos kiválóság  

iránt. Kutatásainkat az egészség  
és életminőség javítására tett  

elkötelezettségünk irányítja. Folyamatos újításaink 
segítségével arra törekszünk, hogy azonosítsuk  

és eleget tegyünk a betegek és az ügyfelek  
legkritikusabb igényeinek.

NORMÁK
A vezérfonalat képező 

irányelveink
Ezek kalauzolnak bennünket 

a vállalat bizalomra 
méltó mivoltának a 

fenntartásához vezető 
úton.
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Vállalati irányelveink magatartási normaként 
szolgálnak az érdekelt felekkel való 
kapcsolattartásban. Ezen irányelvek nyújtanak 
útmutatást mindennapi döntéseink során.  

01 A betegek biztonsága 
Mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, 
hogy ügyfeleink és betegeink bízzanak termékeink 
biztonságosságában és hatásosságában.

02 Termékminőség
Termékeink rendelkezésre állnak, amikor az embereknek 
szükségük van rájuk, ráadásul megbízható minőségben.

03 Kutatás
Kutatási tevékenységünket az emberek és állatok 
egészségének megőrzése, és az életminőség javítása iránti 
elkötelezettségünk vezérli.

04 Ügyfélkapcsolati, marketing- és 
üzleti gyakorlatok
Pontos, kiegyensúlyozott információkat kínálunk 
termékeinkről, és nem veszünk részt olyan 
tevékenységekben, amelyek tisztességtelen előnyhöz 
juttatják vagy befolyásolják ügyfeleinket.

05 A megvesztegetés és korrupció megelőzése
Nem ígérünk oda, ajánlunk fel, fizetünk, kérünk 
vagy fogadunk el semmiféle értékkel bíró dolgot az 
üzletvitelünket érintő döntések vagy tevékenységek 
tisztességtelen befolyásolása céljából.

06 Beszerzés és kapcsolattartás a szállítókkal
Tudatában vagyunk annak, hogy beszállítóink fontos 
szerepet játszanak sikeres működésünkben, így csakis 
azokkal létesítünk üzleti kapcsolatot, amelyek a legjobb 
értéket kínálják, és osztoznak a minőség, ár, kiszállítás, 
szolgáltatás, sokszínűség, jó hírnév és etikus üzleti 
gyakorlatok iránti elkötelezettségünkben.

07 Trösztellenesség és tisztességes verseny
Erőteljes, de tisztességes versenyt folytatunk a nyílt 
piacokért, továbbá a termékeink és szolgáltatásaink 
érdemei, valamint elismert becsületességünk és 
tisztességes üzletvitelünk alapján hozott fogyasztói 
választás támogatása érdekében. 

08 Globális kereskedelmi irányelv
Termékeink és szolgáltatásaink határokon átívelő 
rendelkezésre bocsátása során felelősségteljesen járunk 
el, betartva a működésünkre vonatkozó valamennyi helyi 
és nemzetközi kereskedelmi szabályozást.

09 Pénzügyi feddhetetlenség
Felelősségtudatunkból fakadóan hisszük, hogy a pénzügyi 
átláthatóság és feddhetetlenség elengedhetetlen az 
eszközeink védelméhez, küldetésünk teljesítéséhez 
és jövőbeni sikereinkhez, valamint az érdekelt felek 
bizalmának kiérdemléséhez.

10 Érdekellentétek
Felismerjük és felfedjük azokat a szituációkat, amelyek 
látszólag veszélyeztethetik üzleti ítélőképességünket 
vagy helytelenül befolyásolhatják üzletvitelünket, és 
szükség esetén intézkedéseket eszközölünk a kockázat 
csökkentése érdekében. 

11 Bennfentes kereskedelem
Nem teszünk olyat, amivel alááshatjuk a befektetők 
bizalmát, mint például az MSD és az üzleti partnerek 
bennfentes információinak megosztása vagy a befektetési 
döntéseket tisztességtelenül befolyásoló „tippek” adása.

12 Az MSD-re vonatkozó információk felfedése
Elkötelezettek vagyunk a nyitottság és a működésünkkel 
kapcsolatos átláthatóság biztosítása iránt, törekedve 
ezáltal az érintett felek bizalmának megőrzésére.

13 Adatkezelés és adatvédelem
Vállalatunk tulajdonosi információinak, valamint a mások 
által ránk bízott információk begyűjtése, felhasználása, 
kezelése és védelme során magas szintű etikai normákat 
biztosítunk és alkalmazunk.

14 A környezetvédelem, egészségügy és biztonság 
tiszteletben tartása 
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy alkalmazottaink 
számára biztonságos és egészséges munkakörnyezetet 
biztosítsunk, műveleteink környezetre gyakorolt hatását 
minimálisra csökkentsük, és olyan beszállítókkal 
dolgozzunk együtt, akik osztoznak a biztonság és 
környezetvédelem iránti elkötelezettségünkben.

15 Szabályszegések jelentése és 
felelősségre vonás
Azáltal, hogy nem helyénvaló magatartás észlelése vagy 
gyanúja esetén felszólalunk, lehetővé tesszük a vállalat 
számára, hogy megfelelően kezelje a szabályszegéseket, 
és megóvja hírnevét, továbbá nem tűrjük az aggályaikat 
felfedő vagy valamely vizsgálat során információkat 
biztosító személyek elleni megtorlást. 

16 Ellenőrzött anyagok kezelése
Támogatjuk az ellenőrzött anyagok helyénvaló orvosi, 
tudományos és kereskedelmi célokból történő 
felhasználását, és zárt forgalmazói rendszert tartunk fenn a 
beszerzés, gyártás, szállítás, tárolás, használat, forgalmazás 
és megsemmisítés megfelelő irányítása érdekében.

17 Globális HR
Kölcsönös tiszteletre, tisztességességre és 
feddhetetlenségre alapuló kultúrát táplálunk, amelynek 
keretén belül kiváló tehetségű, elkötelezett és sokoldalú 
alkalmazottakat kutatunk fel és képezünk ki, akik képesek 
kiváló teljesítményt nyújtani.

18 Állatok gondozása és felhasználása
Minden állattal emberségesen bánunk, és kizárólag 
akkor használjuk fel őket kutatásainkhoz, amikor nem 
áll rendelkezésre tudományos szempontból helytálló 
alternatíva. 

19 Jótékonysági hozzájárulások és önkéntesség
Jótékonysági hozzájárulások és az alkalmazottaink 
önkéntességi tevékenységeinek támogatása révén 
igyekszünk pozitív változásokat hozni a globális 
egészségügy fejlesztésében, az oktatás népszerűsítésében 
és a sürgető társadalmi problémák kezelésében.

Irányelveink
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Értékeink és normáink, valamint irányelveink számos munkahelyi szituáció kezelését 
ismertetik. Az összes lehetséges körülmény ismertetése azonban lehetetlen, így ezek 
nem helyettesítik a józan ítélőképesség gyakorlását.

Ha kihívással néz szembe, az alábbi 
kérdések segíthetnek eldönteni, mit 
tegyen.

Érték alapú döntések

Árthat-e bárkinek vagy bárminek  
a magatartásom vagy a döntésem?

Magatartásommal visszaélek-e az 
ügyfelek, betegek, részvényesek és 
egyéb érdekelt felek bizalmával?

Vállalnám-e, hogy felelősségre vonjanak 
ezért a döntésért vagy cselekedetért,  
ha nyilvánosságra kerülne a médiában?

Biztosan tudom-e, hogy a tervezett 
cselekvés összhangban áll vállalati 
irányelveinkkel, valamint a vonatkozó 
jogszabályokkal és előírásokkal?

Tegye fel magának a kérdést... Ne hallgasson! 
Védje meg jóhírünket, amelyet vállalatunk 
feddhetetlen működésével szerzett, és 
számoljon be minden olyan magatartásról, 
amely veszélyeztetheti cégünk jóhírét.

Amennyiben helytelen, etikátlan vagy 
törvénytelen tevékenységet észlel vagy gyanít, 
beszéljen felettesével, keressen meg 
valamely más vállalati szervezeti egységet  
(pl. a Megfelelőségi, a Jogi vagy a HR Osztályt), 
illetve, amennyiben a jogszabályok lehetővé 
teszik, szólaljon fel az msdethics.com 
weboldalon, hogy bizalmasan, megtorlástól  
való félelem nélkül beszélhessen az aggályairól. 

http://www.msdethics.com


Magatartási kódex | Értékeink és normáink 8

Számít, mit teszünk
Életvédelem és életminőség-javítás

Számít, hogyan tesszük
Megingathatatlan etikus magatartás és feddhetetlenség


