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•
Köszöntő

•

Üdvözlettel: 
DR. RÓNAY TAMÁS

vezérigazgató

„Fedezz fel valami rendkívülit! Érd el azt, amit 
eddig mindenki elérhetetlennek gondolt! 
Tedd jobbá és egészségesebbé a világot  
a tudomány csodáinak segítségével!” - ezek 
azok a vezérelvek, amelyek szerint mi itt  
a Sanofinál dolgozunk.

Innovatív nemzetközi biotechnológiai válla-
latként világszerte milliók számára kínálunk 
terápiás megoldásokat és életmentő védel-
met nyújtó vakcinákat. Elszántan keressük  
a megoldásokat a betegek panaszaira, legyen 
szó az immunológiáról, az onkológiáról, a kar-
diovaszkuláris egészségügyi problémák, vagy 
a ritka betegségek gyógyításáról.

Az egészség iránti elkötelezettségünknek 
köszönhetően évente több százmillió embert 
védünk meg az influenzától, és szinte teljes 
mértékben felszámoltuk a gyermekbénu-
lást a világon. Számos ritka betegségre első-
ként fejlesztettünk ki terápiás módszereket, 
és magas színvonalú, ma már alapkezelés-
nek számító megoldásokat hoztunk létre a  
diabétesz és a kardiovaszkuláris betegségek 
ellátásában. 

Mindegy, hogy orvosként, kutatóként, mér-
nökként, gyártásfelügyelőként vagy éppen 
értékesítőként dolgozunk, munkánk során 
mindannyian az egészség megőrzését tartjuk 
szem előtt. Fáradhatatlanul kutatjuk a tudo-
mány csodáit, hogy a teljes élet lehetőségét 
kínálhassuk az embereknek. 

Hisszük, hogy élvonalbeli tudományos  
tevékenységeink és korszerű, a legújabb adat- 
elemzési és digitális technológiákra épülő 
gyártási folyamataink képesek alapjaiban 
átalakítani az orvoslás gyakorlatát, és így  
világszerte betegek milliói számára tehetjük 
elérhetővé azt, ami korábban lehetetlennek 
tűnt.

Olyan munkatársakkal dolgozunk együtt, 
akik mindig nyitottak az újra, a változásra, 
a fejlődésre - az ő színvonalas, elkötelezett 
munkájuk és hozzáértésük vállalatunk egyik 
legfőbb értéke, és szilárd alapja jövőbeli  
tudományos eredményeinknek is.

Kollégáink elhivatott munkája nyomán az 
elmúlt 50 év során a Sanofi a világ egyik 
vezető egészségügyi vállalatává vált, amely 
páratlanul gazdag örökséggel rendelkezik  
az emberek életminőségét javító tudományos 
felfedezések terén. 

A következő oldalakon bemutatjuk, miben 
is áll ez a kivételes örökség, és mi mindent 
teszünk azért, hogy közös jövőnk még egész-
ségesebb és boldogabb legyen!

•
Fáradhatatlanul 

kutatjuk 
a tudomány csodáit, 
hogy jobbá tegyük 
az emberek életét. 

•

Hisszük, hogy élvonalbeli tudományos tevé-

kenységeinkkel és korszerű gyártási folya-

matainkkal alapjaiban tudjuk átalakítani az 

orvoslás gyakorlatát, és világszerte betegek 

milliói számára elérhetővé tesszük a korábban 

elérhetetlent. 
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Rólunk
Innovatív nemzetközi biotechnológiai válla-
latként az a cél vezérel minket, hogy jobbá 
tegyük az emberek életét. Ennek érdekében 
fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány cso-
dáit. Közel 100 ezer munkatársunkkal a világ 
100 országában nem kisebb célért dolgo-
zunk, mint hogy innovatív megoldásainkkal 
alapjaiban alakítsuk át az orvoslás gyakorla-
tát, és eredményeinkkel elérhetővé tegyük  

a korábban elérhetetlent. Világszerte milliók 
számára kínálunk gyógyító és életminőséget 
javító terápiás megoldásokat és fertőzésektől 
védő, számos esetben életmentő vakcinákat. 

Tevékenységünket fenntartható módon  
végezzük, és aktív szerepet vállalunk  
számos, a társadalom számára kiemelten  
fontos területen.

Nemzetközi
jelenlét

Jelenlét több mint

170 országban1

Világszerte közel

100 000
munkavállaló

nettó árbevétel  
csoportszinten  
2021-ben

37,8 
milliárd 
euró 

Kollégáinkkal világszerte azon munkálko-
dunk, hogy a helyi gazdaság és a közösségek 
hasznos tagjaiként nap mint nap hozzájárul-
junk az emberek általános egészségéhez, és  
termékeink, terápiás megoldásaink és vakci-

náink révén segítsük az egészség megóvását, 
visszaszerzését. 

Vállalatcsoportunk termékei összesen  
170 országban érhetők el. 

1 Termékszintű jelenlét
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A Sanofi
Magyarországon

Élen járunk
az innovációban

Nemzetközi biotechnológiai vállalatunk  
európai viszonylatban is számottevő jelen-
léttel rendelkezik Magyarországon, amely  
a hazai gyógyszergyártás több mint 100 éves 
tradíciójára épít. Árbevételünket tekintve  
az ország második legnagyobb gyógyszer-
gyártója vagyunk*. Az exportőrök ranglistáján 
a 15. helyen állunk, az éves árbevétel tekinte-
tében pedig a 21. legnagyobb cég vagyunk 
Magyarországon**. 

1700 munkavállalót foglalkoztatunk a gyógy-
szergyártás, a kereskedelem, a klinikai vizsgá-
latok, az üzleti szolgáltatások és a disztribúció 
területén. 

Dinamikusan bővülő nemzetközi szolgáltató-
központunkban, a Sanofi Business Services 
Budapest Centerben közel 500 kollégánk 
nyújt szolgáltatásokat 9 nyelven a Sanofi 
észak-amerikai és európai leányvállalatai 
számára, pénzügyi, HR, törzskönyvezési 
és digitális területen, valamint a stratégiai  
folyamatok támogatásában.

* Forrás: IQVIA Full PTR, 07/2022 országos adatok, Sell-Out Value
**Forrás: HVG TOP50 Rangsor 2022 (2021. évi adatok alapján)

1700
munkavállaló 
Magyarországon

~ 700 
munkatárs végez 
irodai, kereskedelmi és 
értékesítési tevékenységet 
támogató munkát

~ 1000
munkatárs végez ipari 
tevékenységet támogató, 
fizikai jellegű munkát

TEVÉKENYSÉGEINK:

• Innovatív és vény nélkül elérhető 
készítmények értékesítése

• Gyógyszer-, fecskendő- és 
ampullagyártás

• Logisztika és disztribúció

• Nemzetközi üzleti szolgáltatások 

• Kereskedelmi támogató funkciók 
(adminisztráció, marketing, értékesítés)

• Klinikai kutatás

ÜZLETÁGI TEVÉKENYSÉGEK:

Innovatív és vény nélkül elérhető készítmé-
nyeinket négy globális üzletágba szerveződve 
állítjuk elő és forgalmazzuk, melyek a Specialty  
Care, a Vakcina, a General Medicines és a 
Consumer Healthcare* üzletágak.

*2021-től vény nélküli termékeket gyártó és értékesítő Consumer 
Healthcare üzletágunk önálló vállalati szervezetben működik.

Legyen szó nemzetközi üzleti szolgáltatásokról vagy 
éppen ampullagyártásról, munkatársaink minden szak-
területen innovatív, nemzetközi szinten is kimagasló 
minőségű munkát végeznek. 
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•
Specialty Care

üzletág
•

A Specialty Care a Sanofi egyik legdinami-
kusabban fejlődő üzletága. Célunk, hogy 
a tudomány és az innováció eszközeivel 
hozzájáruljunk az emberek egészségéhez 
és vezető szerepet töltsünk be az immuno-
lógia, az onkológia, a ritka betegségek és 
szklerózis multiplex területén.

IMMUNOLÓGIA 

Milliók élnek szerte a világon olyan, az immun-
rendszer működésének megváltozásából 
eredő betegségekkel, amelyek egyre több 
embert érintenek. A kóros 2-es típusú gyul-
ladás, mely mögött az immunrendszer túlzott 
aktivitása áll fenn, több, a környezetünkkel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő szervet érint-
het, és jelentősen rontja a beteg és hozzátar-
tozók életminőségét, valamint számottevő 
terhet ró az érintettekre és hozzátartozóikra.

A Sanofinál elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy a betegek hozzájuthassanak a meg-
felelő terápiához és immunológiai fejleszté-
seinknek köszönhetően elérhetővé tegyük 
számukra az egyre személyre szabottabb 
terápiás lehetőségeket. 

ONKOLÓGIA 

Világszerte a második leggyakoribb halá-
lozási okként a daganatos betegségeket 
tartják számon, melyek hatalmas terhet 
jelentenek mind a betegekre és hozzátarto-
zóikra, mind az őket ápoló szakemberekre.  
A daganatos betegek történetei arra inspi-
rálnak bennünket, hogy új kezelési lehetősé-
geket fejlesszünk, és segítsük a terápiákhoz 
való hozzáférést, esélyt adva a magasabb 
életkor elérésére, legyen szó akár myeloma  
multiplexről, tüdőrákról, mellrákról vagy nem 
melanóma típusú bőrdaganatról.

RITKA BETEGSÉGEK

A ritka betegségekkel foglalkozó kollégáink 
négy terápiás területre fókuszálva működnek 
szorosan együtt az egészségügyi szakembe-
rekkel, hogy hozzájáruljanak a ritka betegség-
gel élők sokszor évekig tartó diagnosztikai 
idejének csökkentéséhez. Ezzel a betegek 
időben hozzájuthatnak a rendelkezésre álló 
terápiákhoz, így csökkentve a betegre és 
családjára, valamint a társadalomra háruló 
terhet.

Mi, a Sanofinál régóta elkötelezettek vagyunk 
a ritka betegségek kezelése iránt. Ez az úttörő 
munka körülbelül 35 évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor az első enzimpótló terápiánkat fejlesz-
tettük ki az örökletes (1) Gaucher-kór eseté-
ben, amelynél egy specifikus enzim működése 
hiányzik. Azóta folyamatosan bővült azon  

biológiai terápiás lehetőségeink köre, melyek 
egy-egy ritka betegség esetében alkalmaz-
hatók. Többek között elérhetővé vált az ASMD 
(más néven savas szfingomielináz-hiány) 
kezelésére kifejlesztett enzimpótló terápia, 
valamint, a ritka és életveszélyes, autoimmun 
eredetű vérképzőszervi rendellenességgel,  
a szerzett thromboticus thrombocytopeniás  
purpurával – a TTP-vel - élők kezelését  
szolgáló terápia is. Ezen túlmenően a 2000-es 
évektől (2) az elsősorban izomgyengeséggel 
és légúti tünetekkel járó Pompe betegség, 
(3) az X-kromoszómához kötött anyagcsere 
betegség, a Fabry-kór, és az (4) MPSI beteg-
ség enzimpótló terápiája egyaránt elérhető 
a magyar betegek számára. Valamennyi új 
terápia jelentős áttörést hozott a betegségek 
kezelésében. 

SZKLERÓZIS MULTIPLEX

A világon több mint kétmillió embert érint  
a Szklerózis Multiplex (SM). Ezen neurológiai 
betegség során az immunrendszer táma-
dást indít az agyban és a gerincvelőben 
lévő egészséges szövetek ellen, mely egyes 
betegeknél idővel súlyosbodhat. Eltökélt  
szándékunk, hogy új kezelési lehetőségek 
kidolgozásával és a betegellátás fejlesztésével 
segítsük a neurológiai rendellenességekkel  
küzdőket, így az SM betegeket is. Portfóliónk  
2012-es bevezetése óta vezető szerepet  
töltünk be az SM terápiás területen, jelenleg 
világszerte több mint 80 országban kínálunk 
kétféle terápiás lehetőséget (magas haté-
konyságú terápiás lehetőség és platform- 
terápia) a betegek számára. 

ÜZLETÁGAINK
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•
Vakcina üzletág

•
Egy olyan világban hiszünk, amelyben senki 
sem szenved vagy hal meg olyan beteg-
ségben, amely védőoltással megelőzhető. 
Vállalatunk Vakcina üzletága ezen dolgozik 
nap mint nap. Célunk, hogy biztonságos és 
hatékony védőoltások fejlesztésével védel-
met nyújtsunk a fertőző betegségek ellen. 

Mintegy 20 féle fertőző, baktérium vagy vírus 
okozta betegség ellen kínálunk védőoltást. 
Évente több mint 1 milliárd adag oltóanyagot 
gyártunk, amely több mint 500 millió ember 
oltását teszi lehetővé világszerte. 

A magyar kötelező védőoltási rend keretében 
évente közel félmillió gyermek részesül az 
általunk gyártott diftéria, tetanusz, szamár-
köhögés és gyermekbénulás elleni kombinált 
védőoltásban. 

Kiemelt figyelmet szentelünk az influenza 
elleni védekezésnek, és évről évre emberek 
százezreinek segítünk annak megelőzésében.

Legújabb vakcinánkkal a Magyarországon 
is számos halálos áldozatot követelő vagy 
nagyon súlyos, egész életre kiható marad-
ványtünetekkel is járó gennyes agyhártya-
gyulladást okozó meningococcus fertőzés 
megelőzésén dolgozunk. Mert egy eset  
is túl sok… 

Célunk, hogy Magyarországon a védőoltásokkal  
megelőzhető betegségek számát minél 
inkább csökkentsük mind gyermekek, mind 
felnőttek esetében, ezzel nagyobb esélyt 
adva egy teljes, egészséges életre.

A 2020-ban létrehozott General Medicines 
üzletágunk a korábban önállóan működő 
diabétesz és kardiovaszkuláris, valamint a 
már klasszikusnak számító, jól ismert készít-
mények területeit egyesíti, kiemelt figyelmet 
fordítva a fejlett országok piacaira.

DIABÉTESZ ÉS KARDIOVASZKULÁRIS  
KEZELÉS 

Világszerte 537 millió felnőtt1 él együtt a 
diabétesszel, hazánkban ez a szám megköze-
líti a 700 ezret2. Mivel a betegek száma folya-
matosan nő, a cukorbetegség kezelése mára 
világméretű problémává vált. A Sanofinál  
évszázados tapasztalattal rendelkezünk 
a cukorbetegség kezelésének területén.  
Elkötelezettek vagyunk a betegség elleni 
küzdelemben, a minél hatékonyabb keze-
lés és a szövődmények kockázatának csök-
kentése érdekében. Legkorszerűbb inzulin 
terápiáinkkal, innovatív beadó eszközeink-
kel olyan megoldásokat nyújtunk, amelyek 
a cukorbetegek életminőségét javítják. Arra 
törekszünk, hogy a biztonság, a hatásosság 
és az innováció jegyében termékeinket és 
szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük.

1 Forrás: IDF Diabetes Atlas 2021
2 Forrás: https://diabetesatlas.org/data/en/country/91/hu.html

•
General medicines

•

ÜZLETÁGAINK
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•
Consumer Healthcare 

üzletág*

•

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ KÉSZÍTMÉNYEK

A gyógyszertárakban, online patikákban,  
drogériákban és benzinkutakon recept nélkül 
elérhető készítményeink fontos részét képezik  
vállalatunk termékkínálatának. Büszkék 
vagyunk rá, hogy minőségi termék portfóli-
ónkkal számos kategóriában jelen vagyunk, 
és ezáltal sokak számára tudunk hatékony 
megoldást biztosítani. Legyen szó fájda-
lomcsillapításról, megfázásról, magnézium- 
hiányról, allergiáról, emésztési problémákról, 

vitaminpótlásról vagy görcsoldásról, vény 
nélkül kapható készítményeink széles kínálata 
ad választ a betegek panaszaira, vagy segít 
a betegségek megelőzésében. 

A fogyasztók döntése alapján több termé-
künk is meghatározó jelenléttel bír a hazai 
vény nélkül kapható gyógyszerek piacán. 
Ezt jól mutatja az is, hogy 2021-ben Magyar- 
országon a 10 legnépszerűbb termék közül  
5 Sanofi készítmény volt.2

Veresegyházi telephelyünk fő tevékenysége 
a szilárd alapanyagú tabletták, drazsék, 
kapszulák gyártása és csomagolása. 

15 termékcsaládba tartozó terméket állítunk 
elő, melyek elsősorban vény nélkül kapható 
készítmények, de termékportfóliónk vény- 
köteles és generikus gyógyszereket is  
magában foglal.

Telephelyünk 45 különböző piacot lát el 
termékeivel a fájdalomcsillapítás, görcsol-
dás, stressz kezelés területén, melyek között 
található a Magne B6®, No-Spa, Algoflex®, 
Dolipran termékcsalád.

A veresegyházi gyáregység közel 400  
dolgozójának közreműködésével éves  
szinten 150-200 millió doboz gyógyszerünk 
kerülhet a betegekhez.

14%-os
piaci részesedés2 

2021-ben a 
10 legnépszerűbb 
termék közül 

5 Sanofi 
készítmény volt2

A Sanofi Consumer 
Healthcare több mint

10 éve első
a vény nélkül kapható 
gyógyszerek piacán1

* Önállóan működő üzletág
1 Forrás: IQVIA Full WHS, 07/2022 országos adatok, kombinált 
csatorna, Sellin Value, Sellin Unit
2 Forrás: IQVIA Full PTR, 07/2022 országos adatok, Sell-Out Value

Gyógyszergyártás  
geotermikus  
energiával

TEVÉKENYSÉGEINKÜZLETÁGAINK
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Fecskendő - 
és ampullagyártás

Úton  
az egészség 
felé

TEVÉKENYSÉGEINK

A Miskolc melletti Csanyikvölgyben közel 
500 munkatársunk közreműködésével,  
a legmodernebb technológiák alkalmazásával 
36 éve gyártunk folyékony alapanyagú steril 
gyógyszer-készítményeket 69 ország betegei 
számára.

A festői szépségű Bükki Nemzeti Park területén  
elhelyezkedő gyáregységünk az egészségi 
és biztonsági követelmények betartása 
mellett kiemelt figyelmet fordít környezeté-
nek megóvására és ökológiai lábnyomának  
csökkentésére. Telephelyünk 2016-ban 
ünnepelte 30 éves fennállását és egy 
új beruházás elindítását, amivel a Sanofi  
csanyikvölgyi fejlesztéseinek összértéke 
átlépte a 30 milliárd forintot.

A folyamatos beruházásoknak köszön- 
hetően világszínvonalú gyártástechno- 
lógiánk, működési kiválóságra törekvésünk 
révén elértük, hogy biztos pont vagyunk 
a nemzetközi gyógyszergyártás térképén 
olyan stratégiai fontosságú termék gyár-
tójaként, mint a véralvadásgátló injekció, 
amelyből 2022-re a gyártás kezdete óta 
2 milliárd fecskendőt csomagoltunk be és 
gyártottunk le. A telephely modernizációját  
célzó, 2021-ben indított fejlesztéshez  
a magyar kormány 1,2 milliárd forint  
beruházási támogatással járul hozzá.

Nagytétényben működik disztribúciós  
központunk. 

A Sanofi csoport 23 gyártóüzeméből kerülnek  
Nagytéténybe a Budapesti Logisztikai 
és Disztribúciós Központunkba a közép- 
és kelet európai és kisázsiai betegellátás  
biztosításához szükséges gyógyszerek. 

A többfunkciós telephely közel 80 dolgo-
zója évente közel 130 millió doboz gyógyszer  
forgalmazásáról gondoskodik, több mint  
20 partner nagykereskedő irányába.

A másodlagos csomagolóban évi 5 millió 
doboz átcsomagolását végezzük el, hogy  
a célország nyelvének megfelelő beteg-
tájékoztatóval és megfelelő kiszerelésben  
kerüljenek a piacokra termékeink.

50 milliárd

20 milliárd

BERUHÁZÁS

2022-ig

az elmúlt 5 évben

14 Vállalati brosúra

több, mint

közel
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A Sanofi Business Services Budapest Center 
2019-es indulása óta magyarországi leány-
vállalatunk legdinamikusabban növekvő és 
folyamatosan bővülő szervezete. Közel 500 
kollégánk nyújt szolgáltatásokat 9 nyelven a 
Sanofi észak-amerikai és európai leányválla-
latai számára, pénzügyi, HR, törzskönyvezési 
és digitális területen, valamint a stratégiai 
folyamatok támogatásában.

A tudás- és kompetenciaközpontként 
működő nemzetközi szolgáltatóközpontunk 
a pénzügyi és munkavállalói szolgáltatások 
széles körével támogatja sokszínű nemzetközi 
vállalatcsoportunk munkavállalóinak, part-
nereinek és viszonteladóinak mindennapjait.  
A digitalizációt és innovációt tekintve legfon-
tosabb értékeinknek, folyamatosan fejleszt-
jük belső folyamataikat és a szolgáltatások 
mellett üzleti megoldásokkal is támogatjuk 
a vállalatot globálisan. 

A budapesti Váci Greens irodaház  
E épületében található a magyarországi 
leányvállalatunk székhelye, adminisztratív és  
kereskedelmi központja. ahol több mint 
250 kollégánk foglalkozik négy üzletá-
gunk marketing és értékesítési felada-
taival, valamint az üzleti tevékenységek  
adminisztratív támogatásával.

A budapesti Váci Greens irodaházban dol-
gozik a klinikai vizsgálatokat szervező csapa-
tunk is. Munkájuknak köszönhetően 2021-ben 
több mint 920 beteg bevonásával 32 klinikai  
vizsgálat zajlott Magyarországon, több 
mint 100 hazai vizsgálóhely részvételével.  

Ezen vizsgálatok eredményei globális szin-
ten is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
innovatív termékeink minél előbb elérhetőek 
legyenek a betegek számára. Klinikai vizs-
gálatok terén cégünk mind a négy magyar 
orvostudományi egyetemmel együttműködik.

A Centerben dolgozó kollégáink a külön-
böző csapatokkal együttműködésben segítik  
kollégáink mindennapi munkáját, hogy a  
fejlesztésért, gyártásért és kereskedelemért 
felelős szakmai területek az alaptevékeny-
ségükre összpontosíthassanak, és ezáltal  
a betegek minél gyorsabban hozzájuthas-
sanak a számukra fontos egészségügyi  
megoldásokhoz.

Kereskedelmi 
és támogató 
funkciók

Klinikai 
vizsgálatok

A Sanofi
Business 
Services 
Budapest 
Center

TEVÉKENYSÉGEINK
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Pursue Progress.  
Discover Extraordinary.

18 Vállalati brosúra 

Felelős
munkáltató
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy kollégá-
ink számára olyan stabil, biztonságos és szín-
vonalas munkahelyet biztosítsunk inspiráló,  
modern irodai munkakörnyezettel és fejlett 
ipari technológiákkal, ahova örömmel  
járnak be dolgozni. Tiszteletben tartjuk és 
belső programjainkkal elősegítjük a munka- 
-magánélet egyensúlyát. Ezeket a törekvése-
inket segíti, hogy részmunkaidőt, rugalmas  
időbeosztást, a munkaerőpiaci átlagnál 
magasabb arányú otthoni munkavégzést 
biztosítunk.

Gyermekvállalás esetén 14 hetes fizetett  
szabadságot nyújtunk mindkét szülőnek. 
Évente teljeskörű szűrővizsgálattal támo-
gatjuk a dolgozóink egészségmegőrzését. 

Munkavállalói Támogató Program szolgál-
tatásunkkal munkatársainknak és családtag-
jaiknak lehetősége van díjmentes mentális, 
jogi és pénzügyi tanácsadás igénybevételére. 

Együtt
az egészségért

21-30 41-50

32%

31-40 51-60 >60

22%

5%
0,2%

40%

ÁTLAG ÉLETKOR

35

MUNKAVÁLLALÓINK KOR SZERINTI 
MEGOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON:

LÉTSZÁM ÉS NEMEK 
SZERINTI MEGOSZLÁS

1700 61% 39%
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•
Felelősséggel

az egészségért,
munkatársainkért, 

a helyi közösségekért,
közös jövőnkért

•
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nem jut megfelelő 
minőségű gyógyszerhez 

és egészségügyi ellátáshoz

2 milliárd 
ember

A legrosszabb eshetőséggel 
számolunk a klímaváltozás 

tekintetében, amely jelentős 
hatással lesz az emberek egészségére

Létrehoztuk non-profit szervezetünket 
Sanofi Global Health névvel, hogy a 
világ 40 legszegényebb országában 
élők számára 30 nélkülözhetetlen 
gyógyszer elérését biztosítsuk

100.000 fiolát adományozunk a 
ritka betegséggel küzdők számára

Globális Hozzáférési Tervet 
alakítottunk ki, hogy minden új 
termékünket elérhetővé tegyük 
két év múlva

Elérhető egészségügyi megoldások

A legkiszolgáltatottabb 
közösségek még mindig 
nélkülöznek világszerte

A dolgozói elkötelezettség 
nélkülözhetetlen 
a Sanofi sikeréhez

Az afrikai álomkór 
felszámolása 
2030-ig

A gyermekbénulás 
megszüntetése

Terápiás kezelések fejlesztése 
a gyermekek daganatos 
megbetegedéseire

50 - 50% lesz a nemek aránya 
a top 2000 vezetőnk között 
2025-ig

Folytatjuk vállalati önkéntes 
programunkat

A társadalmi hatás beépül 
a vezetők karrierfejlesztésébe

Kiszolgáltatott csoportok támogatása

Egészséges bolygó

Befogadó munkahely

+4°C

A Sanofi társadalmi 
elkötelezettsége

Környezettudatos kiszerelés 
tervezése az összes új termékünkre 
2025-ig

Megújuló elektromos energia 
minden telephelyen 2030-ig

Buborékcsomagolás-mentes 
vakcinák 2027-ig

Karbonsemleges 
autós flotta 2030-ig

100k
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Mi a Sanofinál nem csupán hiszünk abban, 
hogy mindig tehetünk többet: cselekszünk 
is. Arra törekszünk, hogy a világon mindenütt 
hozzájáruljunk bolygónk élhetőbbé, fenn-
tarthatóbbá tételéhez, az elérhető egész-
ségügyi megoldások palettájának szélesí-
téséhez, a hátrányt szenvedő közösségek 
támogatásához, és hogy befogadó, elfogadó  
munkahelyként működjünk.

A Sanofi Global Health nemzetközi nonprofit 
szervezet révén a világ 40 országában 30  
nélkülözhetetlen gyógyszer elérését  
biztosítjuk a rászorulók számára, és 100 ezer  
egységet adományozunk a ritka betegségek-
kel küzdők részére. Folyamatosan dolgozunk, 
hogy megfelelő gyógyszereket fejlesszünk  
a gyermekkori daganatos betegségek  
leküzdésére, felszámoljuk a gyermekbénulást 
és az afrikai álomkórt a világ minden táján.

Kollégáink számára olyan támogató, inspiráló 
környezetet biztosítunk, amelyben maximá-
lisan kibontakoztathatják képességeiket, és 
ahol a férfi és női vezetők aránya kiegyen-
lített. A következő esztendőkben is kiemelt 
figyelmet fordítunk termékeink környezet-

tudatos csomagolására, a megújuló energia 
arányának növelésére és a karbonsemleges-
ség megteremtésére, úgy a termelésben, 
mint a járműflottáink üzemeltetése során. 

A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” 
alapelvnek megfelelően Magyarországon  
is szerteágazó területeken működtetünk 
programokat a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében az egészségügyi edukáció, a cukor-
betegség és a kardiovaszkuláris betegségek 
visszaszorítása, a prevenció és az öngondos-
kodás megvalósítása érdekében. 

Új munkavállalói önkéntes programunk beve-
zetésével nem csupán a vállalati önkénteseink 
szerepvállalása és létszáma nő, hanem a civil 
szervezetekkel történő együttműködéseink 
száma és eredményessége is. A társadalomért 
és a környezetünkért tett erőfeszítéseink-
ben a saját belső meggyőződésünk vezet:  
a Sanofinál abban hiszünk, hogy az egészsé-
ges, kiegyensúlyozott élet megteremtésé-
ért folyamatosan tennünk kell. Együtt még  
többet tehetünk.

ASZTALOS ANDREA
kommunikációs igazgató

A TÁRSADALMI ELKÖTELEZETTSÉGÜNK 
STRATÉGIAI PILLÉREI

Globális gyógyszeripari vállalatként felelős-
ségünk, hogy kivegyük a részünket a világ 
legsürgetőbb egészségügyi és társadalmi 
kihívásainak kezeléséből.

Integrált vállalati társadalmi felelősség- 
vállalási stratégiánk célja hozzájárulni egy 
egészségesebb, élhetőbb és fenntartatóbb 
világ felépítéséhez azáltal, hogy a legszegé-
nyebb társadalmi rétegek számára is hozzá-
férést biztosítunk az egészségügyi ellátáshoz, 
és erőfeszítéseket teszünk a kielégítetlen 
szükségletek fedezése érdekében.

Ennek érdekében hoztuk létre 2021-ben 
globális szinten a Sanofi Global Health Unit 
szervezetünket, amelynek célja – a vállalat-
csoport nonprofit egységeként - az egész-

ségügyi ellátáshoz való hozzáférés növelése 
gyógyszerek forgalmazásával, valamint a helyi 
egészségügyi rendszerek kiépítése és meg-
erősítése azokban az országokban, ahol a 
legalacsonyabb az egy főre jutó GDP. 

Cégcsoportunk másik globális szervezete 
a Sanofi Gyermekei Egyesület – Enfants 
de Sanofi -, amely nemzetközi szinten - így 
Magyarországon is - bármely hazai kollégánk 
számára erkölcsi és anyagi támogatást nyújt, 
akinek gyermekeinél (születésüktől 25 éves 
korig) egészségügyi, szociális vagy iskoláz-
tatási problémák merülnek fel. 

Üzleti stratégiánkba integrálva a társadalom  
iránti elkötelezettségünk négy alapvető pillérre 
épül, amelyek megvalósításával pozitív változást 
kívánunk elősegíteni, és kedvező hatást gyako-
rolunk bolygónkra és társadalmunkra: 

•
Társadalmi 

elkötelezettségünk
•

ESG* KÖRNYEZETVÉDELMI, TÁRSADALMI 
ÉS IRÁNYÍTÁSI TELJESÍTMÉNYÜNK

A Sanofit 2022-ben a Standard & Poor’s 
Global Ratings (S&P) ESG-értékelésében a 
fenntarthatóság iránt leginkább elkötele-
zett vállalatként ismerték el. Nagy büszkeség 
számunkra, hogy a tanulmányban különö-
sen a gyógyszerekhez való hozzájutás iránti 
elkötelezettségünk okán emelkedünk ki a 
nemzetközi vállalati mezőnyből.

* Az ESG, avagy az Environmental, Social and Governance (ESG) 
olyan kritériumok összessége, amelyek alapján a potenciális 
befektetők kiszűrik azokat a vállalatokat, amelyekbe potenciálisan 
befektethetnek.
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) egy (többnyire) 
önszabályozó megközelítés, ahol a vállalatok arra törekszenek, 
hogy kezeljék a társadalomra (környezetre, gazdaságra és  
emberekre) gyakorolt hatásukat. 
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Az Út az Egészséghez Program 2016-ban 
elnyerte a CSR Hungary a Magyar Üzleti 
Felelősség Díját a „Közös felelősség – Közös 
ügyek” kategóriában, és az Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesülete (AIPM) „Nekem Szól! 
Egészségértés 2020” Fődíját. 

•
Társadalmi felelősségvállalási

programjaink 
Magyarországon 

•

ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ PROGRAM

A Budapesti Szent Ferenc Kórház elsősorban 
a Magyarországon is vezető haláloknak szá-
mító szív- és érrendszeri betegségek, magas 
vérnyomás és cukorbetegség visszaszorítása 
érdekében, a Sanofi szakmai támogatásával 
indította el 2015-ben az „Út az Egészséghez 
Program” kezdeményezést, amelynek célja 
a magyar lakosság általános egészségi álla-
potának javítása, és ezzel összefüggésben  
a családok mozgásra, fizikailag aktívabb  
életformára ösztönzése.

A program egyszerre figyel a különböző gene-
rációkra, helyzetükből, igényeikből adódóan 
más-más szempontok alapján. Az idősebbek 
számára vezetett túrák döntően az egészség-
megőrzést és a rehabilitációt szolgálják, míg 
a fiatalabb generációk esetében a prevenció 
az elsődleges cél. 

A program a szakmai túraútvonalak kialakítá-
sával („tanösvény”) a szabadidős programon 
túl a sokakat érintő betegségek, mint a szív- 
és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, 
illetve magas vérnyomás megelőzésében is 
segít, javít az állóképességen, és nem utolsó 
sorban a mentális egészség megőrzéséhez is 
hozzájárul. Megismertet a túrázókkal néhány 
alapvető egészégügyi mutatót és mérési 
módszert, a túra során pedig kikölcsönöz-
hető eszközökkel egyéni állapotfelmérést is 
lehetővé tesz, hozzájárulva az egészségtuda-
tosság kialakításához illetve elmélyítéséhez

Az elmúlt években Budapesten és vidé-
ken összesen 7 helyszínen (Kis-Hárs-hegy,  
Normafa, újpesti Farkas-erdő, Csanyikvölgy, 
Veresegyház, Kékes, Szépvölgy) alakítottunk 
ki az Út az Egészséghez Program keretein 
belül tanösvényt. Látva a program sikerét és 
indokoltságát, szeretnénk tovább bővíteni a 
helyszíneket Magyarországon, távlati terve-
ink között pedig szerepel a kezdeményezés  
kiterjesztése a Kárpát-medence ország- 
határon túli területeire is.
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KIDS

A Sanofi elkötelezett a cukorbetegség elleni 
küzdelemben. Célunk, hogy korszerű terá-
piáink mellett a társadalmi felelősségválla-
lás keretein belül is hatékonyan lépjünk fel  
a magyar emberek egészségéért.

A KiDS program célja olyan környezet kiala-
kítása, amely már általános iskolai közegben 
biztosítja a cukorbetegség jobb megértését, a 
cukorbeteg gyerekek segítését, valamint a 2-es 
típusú diabétesz megelőzésének lehetőségét. 

A programot, amelynek támogatója világ-
szerte a Sanofi, a Nemzetközi Diabétesz  
Társaság (IDF) állította össze általános  
iskolások, valamint pedagógusaik és szüleik 
számára.

TEENS

A Sanofi számára kulcsfontosságú, hogy már 
fiatal korban felhívja a figyelmet az egész-
ségügyi öngondoskodás (self-care) fontos-
ságára. 2020-ban ezért indítottuk útjára 
a TEENS programot, amely a 13-14 éves 
korosztály egészségfejlesztését célozza 
digitális eszközökkel és egyedi tematikus 
ismeretanyaggal.

A TEENS célja a krónikus betegségek (elhízás, 
cukorbetegség, szív-és érrendszeri elválto-
zások, magas vérnyomás) megelőzése helyes 
életvezetési minta közvetítésével. A projekt 
célcsoportja a 13-14 éves korosztály, melynek 
tagjai kellően érettek a tárgyi ismeretek meg-
értéséhez, és foglalkoztatják őket a testi-lelki 
változások. 

A KiDS a cukorbetegségről nyújt felvilágosítást 
a gyerekek számára egy interaktív tematikus 
nap formájában, ahol az előadást játékos fel-
adatok követik. A pedagógusok és a szülők 
szakmai előadásokon bővítik ismereteiket. 

A program célja, hogy elősegítse:

• a cukorbetegség jobb megértését

• a cukorbeteg gyerekek segítését

• a 2-es típusú cukorbetegség 
megelőzésének lehetőségét.

A KiDS programot 2018-ban indítottuk 
el Magyarországon. A gyakorlati megva-
lósítás érdeme az Egy Csepp Figyelem  
Alapítványé, mely hazánk egyik legfontosabb, 
cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezete.  
A program szakmai adaptációja során a 
Magyar Diabetes Társaságra támaszkodtunk.

A programot az Egy Csepp Figyelem Alapít-
vány, hazánk egyik legfontosabb, egészség-
ügyi civil szervezete bonyolítja le, hasonlóan 
KiDS programunkhoz. A TEENS-hez csatla-
kozó iskolákban félnapos tematikus progra-
mot szervezünk a kiválasztott osztály számára, 
alkalmanként 30-35 résztvevővel. 

A foglalkozások interaktív előadásokból, 
játékos tudásfelmérésekből, csapatmunkát 
és együttműködést igénylő feladatokból 
állnak, a következő témák mentén:

• Egészségügyi öngondoskodás  
(self-care)

• Megfelelő táplálkozás

• A mozgás fontossága

• Lelki egészség

2018 és 2022 között összesen 2273 ember 
vett részt a KiDS foglalkozásain, köztük több 
mint 1100 általános iskolás.

Óriási büszkeség számunkra, hogy az Egy 
Csepp Figyelem Alapítvány két, az Oktatási 
Hivatal és a magyar pedagógusok számára 
2021-ben fejlesztett állami edukációs prog-
ramja (DiabMentor, CukorSuli) tananyagainak 
fontos részét képezik a KiDS oktatási anyagai.  

Így a KiDS máris elérte egyik legfőbb célját: 
szerves részévé vált a hazai oktatási rend-
szernek, elősegítve, hogy a diabétesz mint 
népegészségügyi kihívás láthatóbbá és 
kezelhetőbbé váljon.

A programot alapvetően személyes részvé-
telre, offline lebonyolításra terveztük, azon-
ban a világjárvány következtében a 2020-as 
kísérleti évben online webinarok formájában 
valósult meg, modern, virtuális, 3 dimenziós 
környezetben.

Örömteli, hogy 2021-ben végre személyes for-
mában is elindult a program, egy hetedikes és 
egy nyolcadikos osztály bevonásával, összesen 
32 diák és 6 pedagógus részvételével.

A fogadtatás rendkívül pozitív volt mind a 
diákok, mind a bevont pedagógusok köré-
ben. A Sanofi a kedvező tapasztalatok alapján 
hosszú távon is elkötelezett az egészségügyi 
öngondoskodás társadalmi erősítése és a 
népegészségügyi kihívások leküzdése iránt.
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A Sanofinál régóta elkötelezett vagyunk 
a közösségek önkéntes munkával történő 
támogatása mellett, amihez munkatársa-
ink értékes hozzájárulást nyújtanak évek 
óta. Kollégáink örömmel támogatnak olyan 
ügyeket, amelyek segítik a felelős vállalat-
ként tett vállalásaink teljesítését. Ennek az 
elkötelezettségnek a részeként került beve-
zetésre az egész vállalatra kiterjedő önkéntes 
munkavállalói programunk, a We Volunteer.

A We Volunteer megtestesíti a Sanofi társada-
lom iránti elkötelezettségét és lehetőséget ad 
a munkavállalóknak arra, hogy aktív szerepet 
vállaljanak önkéntes kezdeményezésekben. 
Utóbbi elősegítése érdekében Magyaror-
szágon évi egy munkanap fizetett távollétet 
biztosítunk kollégáinknak a program keretén 
belül választott önkéntes tevékenységhez. A 
We Volunteer programokat egy online felü-
leten keresztül hirdethetik meg a civil szer-
vezetek, itt regisztrálhatnak önkénteseink az 
általuk választott tevékenységekre.

A nemzetközi és hazai gyakorlatban is úttörő 
önkéntes programjaink köre dinamikusan 
változik és bővül, így lehetővé téve munkatár-
sainknak, hogy az év különböző időpontjában 
és helyszínén vállaljanak szerepet társadal-
milag fontos ügyekben.

Vállalatunk társadalmi felelősségvállalása 
különleges és szemléletformáló értékeket 
közvetít, amihez egyaránt fontos a vállalati 
és egyéni szintű elköteleződés. A társadalmi 
ügyek iránti felelős hozzáállás, érzékenyítés 
és aktív részvétel a számunkra fontos ügyek 
mellett közös küldetésünk és feladatunk, 
amely hasznos, feltöltő és közösségkovácsoló 
csapatmunka is egyben. 

Büszkék vagyunk önkénteseinkre, akikkel 
együtt, közösen még többet tehetünk.

AZ ÜZLETI ETIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉT  
TÁMOGATÓ VÁLLALATI KÉPZÉSEK

Egy vállalat számára a hírnév az egyik  
legfontosabb érték. A Sanofi kiemelkedő 
hangsúlyt fektet az üzleti etika betartására, 
többek között alapító tagja a Gyógyszeripari 
Etikai Kódexet megalkotó szakmai szövet-
ségeknek is. Minden évben figyelemfelhívó 
kampányokat és képzéseket tartunk az üzleti 
etikánkban lefektetett alapelveknek való 
megfelelőség gyakorlati alkalmazásáról.

VÁLLALATI ÉRTÉKEK ÉRVÉNYESÜLÉSE  
A BESZERZÉSBEN

Az Ecovadis auditor cég, illetve egy saját 
elektronikus beszerzési kockázat értékelési 
rendszer segítségével, kérdőívekkel érté-
keljük a legfontosabb beszállítóinkat abból 
a szempontból, hogy mennyiben felelnek 
meg a társadalmi felelősségvállalási straté-
giánkban, a korrupcióellenes, illetve egyéb 
szabályzatainkban lefektetett értékeinknek. 

ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS

Az EFPIA (Európai Gyógyszergyártók és Egye-
sületek Szövetsége) határozatával, a vállalati 
irányelveinkkel összhangban és az érintet-
tek előzetes hozzájárulásával nyilvánosan  
hozzáférhetővé tettük, hogy milyen összege-
ket fordítunk az egészségügyi szakemberek 
és a vállalatunk közötti szakmai együttmű-
ködésekre.

GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLENI KÜZDELEM

Kevesen vannak tisztában a hamis gyógy-
szerek veszélyeivel és a hamisítás elterjedt-
ségével. A Sanofi a hatóságokkal szorosan 
együttműködve, valamint saját eszközeivel 
küzd a gyógyszerhamisítás ellen – például 
Franciaországban külön laboratóriumot  
üzemeltetünk a hamisított készítmények 
bevizsgálására. 

Az Európai Bizottság 2016/161 (EU) felhatal-
mazáson alapuló rendeletével összhangban 
2019-ben minden vényköteles gyógysze-
rünkre bevezettük a szerializációt, amely  
minden doboz gyógyszert egyedi kód segít-
ségével tesz azonosíthatóvá, így a doboz 
kiadása előtt megállapítható, hogy az adott 
gyógyszer eredeti vagy hamis. 

Ezzel is támogatjuk a Hamisítás Elleni Nemzeti 
Testület gyógyszerhamisítás elleni munka-
csoportjának a munkáját, továbbá azokat a 
felvilágosító kampányokat, amelyek a bizony-
talan eredetű készítmények terjesztésének 
és fogyasztásának a veszélyeire hívják fel  
a figyelmet.

•
Etikus működésünk

•
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