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Az Allergannál etikai kódexünk és vállalatunk sikerei kéz a kézben járnak. Minden tettünk legfontosabb 

szempontja a becsületesség.
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HELYESEN 

CSELEKSZÜNK 
Az Allergannál etikai kódexünk és vállalatunk sikerei kéz a kézben járnak. 
Minden tettünk legfontosabb szempontja a becsületesség.

Az Allergan Üzleti Partnerek Etikai Kódexéről

Az Allergannál helyesen cselekszünk, és minden 

tettünk legfontosabb szempontja a becsületesség. 

Magas szintű normákkal rendelkezünk az etikus, 

és a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak, 

irányelveknek és ipari kódexeknek megfelelő üzleti 

tevékenységre nézve.

Az Allergan elkötelezte magát amellett, hogy üzleti 

tevékenységeit becsületesen végzi, és arra törekszik, 

hogy teljesítse a legmagasabb szintű etikai, társadalmi és 

környezetvédelmi normákat, ebből adódóan az Allergan 

csak olyan személyekkel és szervezetekkel áll üzleti 

kapcsolatban, amelyek osztoznak a magas szintű etikai 

normák iránti elkötelezettségünkön és felelős módon 

működnek.

Az Allergan Üzleti Partnerek Etikai Kódexe felvázolja az 

üzleti tevékenységeinkben alkalmazott etikai normákat 

és az Üzleti Partnereinkkel szembeni elvárásainkat – ide 

tartozik minden külső fél, többek között: beszállítók, 

forgalmazók, szolgáltatók, tanácsadók, ideiglenes 

munkavállalók, ügynökök és kereskedők, akik  

a nevünkben üzleti tevékenységet végeznek. 

Az Üzleti Partnerek Etikai Kódexe emellett összhangban 

áll a Gyógyszeripari Ellátási Lánc Kezdeményezésekkel 

(PSCI) és az ENSZ Globális Megállapodásának 

alapelveivel.

Az Üzleti Partnerek Etikai Kódexe nem helyettesíti 

vagy hatálytalanítja, és nem mond ellent a vonatkozó 

törvényi és jogszabályi előírásoknak, illetve az Allergan 

szerződéses kötelezettségeinek.

Elvárásaink üzleti partnereink felé

Elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy amikor az 

Allergannal dolgoznak, ugyanolyan magas szintű 

normák szerint működjenek, kötelezzék el magukat 

a becsületesség iránt, és tartsák be a jelen Üzleti 

Partnerek Etikai Kódexében felvázolt alapelveket.

Az egyes Üzleti Partnereink maguk határozzák meg, 

hogyan teljesítik és bizonyítják a jelen Üzleti Partnerek 

Etikai Kódexében szereplő alapelvek és normák 

betartását.
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Az Allergan termékek kutatás-fejlesztése

Az Allergannál a kutatás-fejlesztési tevékenységek arra 

koncentrálnak, hogy új termékeket azonosítsunk és 

vezessünk be, amelyek teljesítetlen orvosi igényeket 

szolgálnak, miközben növeljük a kiváló minőségű és 

megfizethető gyógyszerek globális elérhetőségét, 

amelyek javítják betegeink életminőségét.

A biztonságos termékek fejlesztése közös prioritásunk. 

Termékeink életciklusának minden szakaszára érvényes 

a fejlesztéstől a felhasználásig. Ezért törekszünk arra, 

hogy a vállalatunkra vonatkozó legszigorúbb normákat 

is felülmúljuk. Kutatás-fejlesztési tevékenységeink 

legfontosabb szempontja a betegbiztonság és a 

programjaink tisztességes mivolta, és soha nem 

engedjük, hogy egy vállalati cél vagy határidő 

teljesítése a minőség rovására menjen.

Elköteleztük magunkat, hogy kutatásaink tárgyát 

etikusan és biztonságosan kezeljük. A célunk, hogy 

a kutatásaink humán résztvevőinek egészségét, 

biztonságát és jóllétét megóvjuk, valamint tiszteletben 

tartsuk a törvényeket, szabályozásokat és kultúrát 

a kísérleteinknek helyt adó országokban. Amikor 

kutatásaink során állatokra van szükség, felelős és 

humánus módon végezzük állatkísérleteinket. 

Az Allergan támogatja a nem állatokon végzett 

tesztmódszerek fejlesztését és bevezetését az 

állatkísérletek visszaszorítása és helyettesítése 

érdekében. Elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy 

osztozzanak a biztonságos termékek fejlesztése és 

támogatása, valamint a kutatásainkban résztvevők 

egészségének, biztonságának és jóllétének védelme 

iránti elkötelezettségünkben.

Pontos termékinformációk

Termékeink kockázatait és előnyeit megfelelő 

körültekintéssel és gondossággal felmérjük, mielőtt 

bevezetnénk őket a piacon. Kulcsfontosságú, hogy 

betegeink és orvosaik tisztában legyenek ezekkel 

a kockázatokkal és előnyökkel, mielőtt a kezelésre 

vonatkozó döntést hoznának, ezért nagyon komolyan 

vesszük a termékeinkkel kapcsolatos teljes, pontos 

és őszinte információk biztosításának felelősségét, és 

elvárjuk Üzleti Partnereinktől is, hogy ugyanezt tegyék. 

Gondoskodunk róla, hogy a termékeinkkel kapcsolatos 

állítások pontosak, kiegyensúlyozottak és  

a jóváhagyott termékdokumentációval összhangban 

állnak. Komolyan vesszük, hogy a termékeinkkel 

kapcsolatosan kötelességünk hiteles információkkal 

szolgálni. 

Az Allergan elkötelezte magát, hogy a klinikai 

kutatásai orvosi szempontból jelentős eredményeit, 

akár pozitívak, akár negatívak, publikálja, valamint 

közzéteszi a vállalatunk pénzügyi támogatásában 

részesülő kutatások támogatásának tényét is.

GARANTÁLJUK A BETEGBIZTONSÁGOT 
ÉS TERMÉKMINŐSÉGET

Az Allergan büszke a termékeire, és munkájával biztosítja, hogy magas szintű minőségi és 
biztonsági normák szerint készüljenek. Soha nem veszélyeztetjük a betegbiztonságot,  
a termékminőséget vagy a megfelelőséget.

Minőségi termékek

Az Allergannál úgy fejlesztjük termékeinket, 

hogy betegeinket tartjuk szem előtt, továbbá 

mindenképpen biztosítjuk, hogy biztonságos, kiváló 

minőségű termékeket kapjanak. A minőség iránti 

elkötelezettségünk lehetővé tette számunkra, hogy 

világszerte elnyerjük a betegek és orvosok bizalmát, 

és fenn is tartsuk azt nap, mint nap. Termékeink 

biztonságosságának, hatásosságának és minőségének 

garantálásával kapcsolatos felelősségünk, valamint  

a betegeink védelme iránti elkötelezettségünk fontos 

része az adatokkal kapcsolatos becsületesség.

Nemkívánatos események jelentése

A nemkívánatos események jelentése és monitorozása 

az egyik módja, hogy biztosítsuk a piacra bevezetett 

termékeink és az ezeket használó betegek biztonságát. 

Az Allergan törvényi és erkölcsi kötelessége is egyben, 

hogy ezeket az információkat az állami hatóságok felé 

jelentse. Üzleti Partnereinknek is jelenteniük kell  

a nemkívánatos eseményeket a törvények, az Allergan 

által a nemkívánatos eseményekkel kapcsolatosan 

biztosított tréning, valamint az Allergannal között 

szerződéses megállapodás szerint.
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Az Allergannál mindig tisztességesen cselekszünk, és ragaszkodunk az etikus és 
szakmai magatartás magas szintű normáihoz. A felelős kapcsolattartással elnyerjük 
az egészségügyi szolgáltatók, egymás és a közösség bizalmát.

FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK 
KAPCSOLATAINKBAN

Törvények és szabályzatok betartása

Erősen szabályozott iparágban működünk, és elvárjuk 

Üzleti Partnereinktől, hogy etikusan, valamint 

a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak, 

irányelveknek, ipari kódexeknek, az Allergan 

Magatartási Kódexének és szabályzatainknak 

megfelelően végezzék üzleti tevékenységeiket.

Termékpromóció

A betegek és orvosok bíznak vállalatunkban, hogy 

termékeinket őszintén és a törvényeknek megfelelően 

reklámozzuk. Gondoskodunk róla, hogy a promóciós 

anyagainkban szereplő információk és kommunikáció 

pontos, megbízható és kiegyensúlyozott.

Az Allergan nevében promóciós tevékenységeket végző 

Üzleti Partnereinknek megbízható, pontos és teljes körű 

információval kell szolgálniuk a termékeinkről, és csak 

hiteles, nem félrevezető, tisztességes, kiegyensúlyozott 

és következetes módon, a termékdokumentációval 

összhangban népszerűsíthetik azokat.

Üzleti szívességek

Az üzleti szívességek (pl. visszafogott étkezések, 

vendéglátás és jelképes ajándékok), amelyeket az 

Allergan nevében az Allergan ügyfeleinek biztosítanak, 

csak bizonyos helyzetekben megengedettek, és be kell 

tartani az Allergan utasításait. Az Üzleti Partnereinknek 

gondoskodniuk kell arról, hogy az Allergan nevében 

biztosított üzleti szívességeket nem lehet félreérteni, 

nem értelmezhetők helytelenként, és nem tekinthetik 

úgy, hogy üzleti döntést befolyásolunk velük.

Egészségügyi szakemberekkel és köztisztviselőkkel 

folytatott kapcsolatok

Az Allergannál rendszeresen kapcsolatban állunk 

egészségügyi szakemberekkel (HCP-k), és tájékoztatjuk 

őket, hogy orvosi szempontból megalapozott kezelési 

döntéseket tudjanak hozni. Magas szintű erkölcsi 

normákat tartunk be, és kimutatjuk a betegellátás iránti 

elkötelezettségünket a HCP-kkel és köztisztviselőkkel 

folytatott kapcsolataink minden tekintetében,  

és ugyanezt várjuk el Üzleti Partnereinktől is. 

Üzleti Partnereink nem ajánlhatnak fel HCP-k vagy 

köztisztviselők részére nem helyénvaló ösztönzőket 

(ideértve mindenféle kifizetést, jutalékot, vesztegetést 

vagy árengedményt), hogy azzal befolyásolják  

a vényfelírási szokásokat, beszerzéseket, ajánlásokat  

és hivatalos döntéseket.

Átláthatóság

Az Allergan üzleti tevékenysége minden szempontjából 

elkötelezte magát az átláthatóság mellett, a pénzügyi 

tranzakcióink nyilvántartásától és egészségügyi 

szakemberekkel folytatott kapcsolatunktól a klinikai 

kísérletek eredményeinek dokumentálásáig. 

Soha nem veszünk részt olyan tevékenységben, ami 

veszélyeztetheti a szervezetünk szakmai megítélését, 

megkülönböztetett bánásmódra utal, vagy azt a 

látszatot kelti mások előtt, hogy bármilyen módon 

tisztességtelenül viselkedünk. Üzleti Partnereinktől 

ugyanilyen szintű elköteleződést várunk el az 

átláthatóság iránt.
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Kereskedelmi megfelelőség

Mint termékeket és információkat világszerte országok 

között exportáló és importáló vállalatra, olyan 

törvények vonatkoznak ránk, amelyek meghatározzák, 

hogyan és kivel köthetünk üzletet. Betartunk minden 

hatályos kereskedelmi törvényt és az országok 

törvényeit a tranzakciókra vonatkozóan, ideértve az 

esetleges bojkottokat és kereskedelmi szankciókat. 

Üzleti Partnereinktől ugyanilyen szintű elköteleződést 

várunk az összes vonatkozó kereskedelmi törvény és 

szabályozás betartását illetően.

Tisztességes verseny

Az Allergan a termékeink minősége és érdemei alapján 

fejlődik és tartja fenn a betegek bizalmát. 

Támogatjuk a szabad és nyílt piacot, és mindenhol 

betartjuk a versenytörvényeket, ahol üzleti 

tevékenységet végzünk. Elkerüljük a verseny 

szempontjából érzékeny ügyekkel, valamint a versenyt 

nem helyénvaló módon korlátozó vagy törvénysértő 

megállapodásokkal kapcsolatos megbeszéléseket, 

ideértve a versenytársakkal az árak rögzítésére vagy 

értékesítési feltételekre, piacok, vásárlók vagy területek 

felosztására, illetve a versenytársak piacra lépésének 

megakadályozására vonatkozó megbeszéléseket és 

megállapodásokat. 

Arra törekszünk, hogy mindig tisztességesen 

versenyezzünk, és ugyanezt várjuk el Üzleti 

Partnereinktől is.

Üzleti Partnerek kapcsolata egyéb harmadik 

felekkel

Üzleti Partnereinkkel kialakított kapcsolatunk alapja  

a kölcsönös bizalom és tisztelet. 

Elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy üzleti 

tevékenységüket becsületesen végezzék, és vállaljanak 

felelősséget azért, hogy etikus kapcsolatot ápolnak az 

Allergannal, valamint minden kereskedővel és egyéb 

harmadik féllel, akikkel a nevünkben együttműködnek.

Vesztegetés- és korrupcióellenesség

A vesztegetés és korrupció veszélyt jelent a 

közösségekre, a piacra, a betegeinkre és ügyfeleinkre 

nézve, továbbá kárt tehet hírnevünkben. 

Az Allergan nem ajánl fel nem helyénvaló ösztönzőket, 

és másoknak sem engedjük, hogy ezt tegyék a 

nevünkben, hogy cserébe kedvező üzleti döntést 

hozzanak vagy üzleti előnyt kapjunk, illetve egy 

személyt azért jutalmazzunk, hogy kedvező üzleti 

döntést hozott vagy üzleti előnyt biztosított korábban.

FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK 

KAPCSOLATAINKBAN (folytatás)

Az Allergannál mindig tisztességesen cselekszünk, és ragaszkodunk az etikus és 
szakmai magatartás magas szintű normáihoz. A felelős kapcsolattartással elnyerjük 
az egészségügyi szolgáltatók, egymás és a közösség bizalmát.
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MEGÓVJUK 
VÁLLALATUNKAT

Az Allergannál kapcsolataink, vagyonunk és márkanevünk teszik lehetővé, hogy eredményeket 
érjünk el. Élen járunk a becsületességben, ezért a vállalat vagyonának, információinak és 
nyilvántartásainak megóvásával hatékonyan szolgálni tudjuk érintettjeinket.

Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenségről beszélünk, amikor a személyes 

érdekek látszólag vagy ténylegesen is ütköznek 

a vállalatunk érdekeivel, vagy valaki személyes 

haszonszerzésre használja fel a kapcsolatát. Ilyen 

érdekellentétek eredhetnek személyes kapcsolatokból, 

pénzügyi érdekeltségekből, üzleti vállalkozásokból 

vagy ajándékok, ill. szórakoztatás nem helyénvaló 

felajánlásából. 

Az Allergannál objektív döntéseket hozunk és azon 

dolgozunk, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, 

amelyek látszólag vagy ténylegesen is érdekellentétet 

teremthetnek, és ugyanezt várjuk el Üzleti 

Partnereinktől is.

Bizalmas üzleti információk

Az Allergannál szellemi tulajdonunk, ipari titkaink, 

tulajdonosi információink és más bizalmas üzleti 

adataink versenyelőnyt nyújtanak a vállalatunk 

számára, és az engedélyünk nélküli, a megfelelő 

protokollok betartását nélkülöző nyilvánosságra 

hozataluk kárt okozhat. 

Üzleti Partnereink is felelősek azért, hogy betartsanak 

minden szerződéses előírást az Allergan üzleti 

információinak védelmére vonatkozóan, gondosan 

kezeljék az összes üzleti információt, és megóvják 

azokat a jogosulatlan felhasználástól és nyilvánosságra 

kerüléstől.

Titoktartás és adatvédelem

Az emberek bíznak abban, hogy az Allergan személyes 

adataikat (t.i. a személyek azonosítására, tartózkodási 

helyének meghatározására vagy kapcsolatfelvételére 

alkalmas adatok), ill. a vonatkozó adatvédelmi 

törvényekben meghatározott egyéb adataikat 

biztonságosan, szabályszerűen, a számukra biztosított 

tájékoztatóknak megfelelően és a beleegyezésükkel  

gyűjti, dolgozza fel, védi és tárolja az szükségleteknek 

megfelelően.

Üzleti Partnereink törvény és szerződés szerinti 

kötelessége, hogy a személyes adatokat az Allergan 

utasításainak megfelelően dolgozzák fel. 

Az Allergan tulajdonában lévő személyes adatok 

feldolgozásáért (t.i. gyűjtéséért, tárolásáért, 

felhasználásáért, küldéséért és közléséért) felelős Üzleti 

Partnereinktől megköveteljük, hogy aláírják az Allergan 

Titoktartási és adatvédelmi mellékletét vagy ehhez 

hasonló rendelkezéseket, és hozzájáruljanak, hogy 

minden vonatkozó adatvédelmi törvényt betartanak. 

Az Üzleti Partnereink kötelesek haladéktalanul 

bejelenteni az Allergannal kapcsolatos adatvédelmi 

eseteket az Allergan Globális Adatvédelmi 

Tisztviselőjének az IR-Privacy@allergan.com címen.

Bennfentes információk

Az Allergan Üzleti Partnereként végzett munka során 

jelentős, nem publikus („bennfentes”) információk 

kerülhetnek a birtokába a vállalatunkról, ill. a velünk 

üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti tárgyalásokat 

folytató vállalatokról. 

Az Allergannal vagy a fentiekben említett vállalatokkal 

kapcsolatos bennfentes információ birtokában 

az Allergan vagy a fentiekben említett vállalatok 

értékpapírjainak (például részvények, kötvények 

vagy opciók) megvásárlásával, eladásával vagy 

megtartásával kapcsolatos mindenféle döntés 

törvényellenes. 

Az Üzleti Partnereinknek tilos bármilyen 

bennfentes információ alapján kereskedniük, illetve 

másoknak átadni azokat, akik kereskedés céljából 

felhasználhatják, mielőtt az átlagos befektetők 

számára elérhetővé válnának (például közzétételen, 

sajtóközleményen vagy a weboldalunkon keresztül).
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HELYESEN CSELEKSZÜNK Az Allergannál etikai kódexünk és vállalatunk sikerei kéz a kézben járnak. 
Minden tettünk legfontosabb szempontja a becsületesség.

8

MEGÓVJUK 
VÁLLALATUNKAT (folytatás)

Az Allergannál kapcsolataink, vagyonunk és márkanevünk teszik lehetővé, hogy eredményeket 
érjünk el. Élen járunk a becsületességben, ezért a vállalat vagyonának, információinak és 
nyilvántartásainak megóvásával hatékonyan szolgálni tudjuk érintettjeinket.

Vállalati vagyon

Az Allergannál a vállalat vagyona (t.i. számítógépek 

hardver és szoftver egységei, vállalati ingatlanok, 

pénzügyi erőforrások, irodafelszerelések és informatikai 

biztonság) fontos az üzletmenet szempontjából, 

és lehetővé teszi, hogy hatásosan és hatékonyan 

végezhessük a munkánkat.

Üzleti Partnereink felelősséggel tartoznak azért, 

hogy megóvják az Allergan vállalati vagyonát, amit 

a rendelkezésükre bocsátunk, az Allergan összes 

erőforrását gondosan kezeljék és felelős módon, 

kizárólag üzleti célra használják ezeket az erőforrásokat.

Nyilvántartások kezelése

Az Allergannál elköteleztük magunkat, hogy felelős 

módon kezeljük nyilvántartásainkat, és gondoskodunk 

róla, hogy az adózáshoz, megfelelőséghez és 

pénzügyi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges 

nyilvántartásokat megőrizzük. 

Elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy ugyanilyen szinten 

elkötelezzék magukat a pontos nyilvántartások 

vezetése mellett, amikor az Allergan nevében járnak 

el, továbbá betartsák a kapcsolódó törvényeket és az 

Allergannal kapcsolatos szerződések megállapodásait.

Pénzügyi tisztesség

Nyilvános részvénytársaságként az Allergannak 

kötelessége úgy vezetni könyvelését és nyilvántartásait, 

hogy az pontosan, őszintén, teljes körűen és 

időben tükrözze pénzügyi helyzetünket és üzleti 

tevékenységünket. 

Könyvelésünk és üzleti nyilvántartásaink 

becsületessége alapvető fontosságú a folyamatos 

sikereinkhez, és Üzleti Partnereink ugyanígy 

felelősek azért, hogy garantálják az Allergan üzleti 

nyilvántartásainak becsületességét.

Továbbá az Allergan elkötelezte magát, hogy megelőzi 

az adóelkerülés megkönnyítését, valamint biztosítja az 

adóelkerülés megelőzésére vonatkozó követelmények 

átfogó teljesülését az összes üzleti tevékenységének 

hatálya és ideje alatt. Üzleti Partnereinktől elvárjuk 

ugyanezt a szintű elköteleződést.

PARTNERÜNK A BECSÜLETESSÉG  |  Megóvjuk vállalatunkat
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Környezet-, egészség és munkavédelem

Dolgozunk rajta, hogy biztonságos és egészséges 

munkakörnyezetet biztosítsunk, és csökkentsük  

a környezetre gyakorolt hatásunkat. 

Az Allergan aláírta az ENSZ Globális Megállapodását, 

és világszerte környezet-, egészség- és munkavédelmi 

célokat és standardokat állított fel működési 

helyszíneinken, hogy biztosítsuk az összes szövetségi, 

állami és helyi előírás és szabályozás teljesítését, 

valamint a működésünk környezeti hatásának 

csökkentését.

Üzleti Partnereink kötelesek megóvni a dolgozókat 

a vegyi- biológiai- és fizikai veszélyeknek való 

kitettségtől, rendelkezni a vészhelyzetek megelőzésére 

és kezelésére szolgáló programokkal, környezeti 

szempontból felelős módon működni és olyan 

rendszerekkel rendelkezni, amelyek garantálják 

a hulladékok, levegőbe történő- és szennyvíz 

kibocsátások megfelelő kezelését. 

Elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy betartsák az összes 

kapcsolódó törvényt és szabályozást.

Emberi jogok

Az Allergannál azon dolgozunk, hogy jó vállalati 

állampolgárokká váljunk, bárhol is működjünk. 

Támogatjuk az Emberi jogok egyetemes 

nyilatkozatában szereplő alapelveket, és elköteleztük 

magunkat amellett, hogy az ellátási láncunk minden 

szintjén tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. 

Betartjuk a 2015-ös modern rabszolgasági törvényt, 

valamint az ezzel egyenértékű jogszabályokat 

más joghatóságokban. Az Üzleti Partnereink nem 

alkalmazhatnak kényszermunkát, adósrabszolgaságot, 

kényszerszolgaságot vagy nem önkéntes 

börtönmunkát.

Elköteleztük magunkat a termékeink felelős 

beszerzése, valamint a felhasználásuk nyilvánosságra 

hozását előíró törvények betartása mellett. 

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, ezért kellő 

gondossággal járunk el, és tudatosan soha nem kötünk 

üzletet olyan vállalattal vagy személlyel, aki sérti a 

foglalkoztatási törvényeket vagy részt vesz az emberi 

jogok megsértésében, ideértve a gyermekmunkát, 

kényszermunkát emberkereskedelmet, fizikai büntetést 

és törvénytelen diszkriminációt, és ugyanezt várjuk el 

Üzleti Partnereinktől is.

FELELŐS ÁLLAMPOLGÁROK 
VAGYUNK

Az Allergan arra koncentrál, hogy segítsen az embereknek jobb életet élni mindenhol. Aktívan közreműködünk 
közösségeink életében, célt adunk részvételünknek és elköteleztük magunkat, hogy jobbá tegyük azt.
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Egyenlő esélyek a foglalkoztatásban

Az Allergan elkötelezte magát amellett, hogy egyenlő 

esélyeket biztosít a foglalkoztatásban a szakképzett 

munkaerőnek minden személyzeti gyakorlatában, 

ideértve a toborzást, kiválasztást, előléptetést, 

képzést, oktatási segítséget, fizetést, juttatásokat, 

áthelyezést, felfüggesztést, elbocsátást, valamint a 

szociális és rekreációs programokat. Szabályzataink és 

gyakorlataink tiltják a törvénytelen diszkriminációt.

A kisebbségeket, nőket, fogyatékossággal élőket 

és védett státuszú veteránokat érintő megerősítő 

akcióprogramjainkat a vonatkozó előírásoknak 

és jogszabályoknak megfelelően adaptáltuk, és 

meghatározzák, hogy munkatársainknak milyen 

feladatai vannak a megerősítő intézkedések és a 

foglalkoztatási egyenlő esélyek terén. 

Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy bizonyítsa 

elkötelezettségét megerősítő intézkedéseink iránt, 

így biztosítsuk, hogy az egyenlő bánásmód mindenki 

számára elérhető, ösztönözzük az Allerganon belüli 

diverzitást, valamint megmutassuk, hogy tiszteljük 

egymást.

Az Allergan foglalkoztatási egyenlő bánásmód 

tisztségviselője („EEO tisztségviselő”) a Globális 

Tehetségpont Alelnöke. Az Allergan az 1974-es 

módosított veteránügyi törvény 11246. végrehajtási 

rendelete, és az 1973-as módosított rehabilitációs 

törvény 503. fejezete, valamint azok végrehajtási 

rendeletei szerinti szövetségi szerződő. 

Az Allergannak értesítenie kell kereskedőit és 

beszállítóit az egyenlő bánásmóddal és megerősítő 

intézkedésekkel kapcsolatos szabályzatairól.  

Az Allergan arra kéri Üzleti Partnereit, hogy támogassák 

erőfeszítéseinket ezen szabályzatok teljesítésében.

Zaklatás- és diszkriminációellenesség

Az Allergannál azért dolgozunk, hogy pozitív 

munkakörnyezetet teremtsünk, amelyben nincs helye 

zaklatásnak, diszkriminációnak, megfélemlítésnek, 

bántalmazásnak és megtorlásnak. Tilos a faj, bőrszín, 

életkor, nem, szexuális orientáció, nemi identitás 

vagy kifejeződés, kisebbségi/nemzeti hovatartozás, 

állampolgárság, fogyatékosság, vallás, szakszervezeti 

tagság, családi állapot, katonai szolgálat és veterán 

státusz, genetikai információ vagy bármilyen egyéb,  

a vonatkozó törvények által védett tulajdonság alapján 

történő zaklatás és diszkrimináció. 

A zaklatás és diszkrimináció számos formában 

megjelenhet, ideértve verbális, fizikai, vizuális és 

magatartási cselekedeteket. Nem tűrjük a zaklató 

és diszkriminatív magatartást olyan személyekkel 

szemben, akikkel üzleti kapcsolatban állunk  

és elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy ugyanezt  

a normát kövessék.

Üzleti Partnereinknek tiszteletben kell tartaniuk  

a dolgozóik helyi törvényekben meghatározott jogait, 

hogy szabadon egyesüljenek, önként csatlakozzanak 

szakszervezetekhez, képviseletet keressenek és 

csatlakozzanak az üzemi tanácsokhoz. 

Az Üzleti Partnereink dolgozóinak lehetőséget kell adni, 

hogy nyíltan kommunikáljanak a vezetőséggel  

a munkafeltételekről, anélkül, hogy diszkriminációtól, 

zaklatástól, bántalmazástól vagy megtorlástól kellene 

tartaniuk.

Munkahelyi erőszak

Az Allergannál elköteleztük magunkat amellett,  

hogy biztonságos munkahelyet teremtünk.  

Soha nem tűrjük el a bántalmazást, zaklatást, 

megfélemlítést, megfigyeléssel vagy követéssel 

kapcsolatos tevékenységeket, egy személy vagy  

a családja, barátai, munkatársai vagy tulajdona ellen 

irányuló fizikai erőszakot, illetve vagyontárgyak 

szándékos megsemmisítését, ahogyan nem engedjük 

létesítményeinkben a fegyverek viselését sem. 

Megbízunk munkatársainkban, hogy minden 

megfélemlítő jellegű magatartást jelentenek,  

és higgadtan kezelik a konfliktusokat. Elvárjuk 

Üzleti Partnereinktől, hogy ők is ugyanilyen 

szinten elköteleződjenek a biztonságos munkahely 

megteremtése mellett.

VIGYÁZUNK 
EGYMÁSRA

Az Allergannál arra törekszünk, hogy azt tegyük, ami mindenkinek jó. A mi felelősségünk, hogy 
pozitív, biztonságos és produktív munkahelyet hozzunk létre és tartsunk fenn.
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Az Allergan vállalati forródrótot és más lehetőségeket is biztosít a problémák bejelentésére.PANASZBEJELENTÉS

Panaszbejelentés

Az Allergannál elvárjuk Üzleti Partnereinktől, hogy 

bejelentsék a potenciálisan törvénytelen vagy nem 

helyénvaló magatartásokat érintő problémákat,  

ami az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos. 

Ha azt tapasztalja vagy gyanítja, hogy az Allergan 

nevében eljárva bárki olyan tevékenységekben  

vesz részt vagy magatartást tanúsít, ami sértheti  

a törvényeket, az Üzleti Partnerek Etikai Kódexét vagy 

az Allergan szabályzatait, haladéktalanul jelentse az 

Allergannak az Etikai Panaszbejelentő Vonalon. 

Az Allergan Etikai Panaszbejelentő Vonalat egy 

független harmadik fél üzemelteti, és a hét minden 

napján 24 órában elérhető a világ bármely részéről. 

Ahol erre a törvények lehetőséget adnak, bárki 

névtelenül bejelentheti a panaszát. Elérhető  

a AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com  

oldalon. Szintén ezen az oldalon találhatók meg  

a Etikai Panaszbejelentő Vonal telefonszámai az egyes 

országokban.

Az Allergan megtiltja a jóhiszeműen panaszt bejelentő 

személyekkel szembeni megtorlást, és ugyanezt várja 

ez Üzleti Partnereitől is.
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