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Hiszünk abban, hogy az általunk nyújtott orvosi 
megoldásoknak azonnal hozzáférhetővé kell válniuk, 
miközben mi már a jövő számára fejlesztünk. 
Szenvedélyesen jobbá akarjuk tenni a betegek életét. 
Ennek érdekében bátran hozunk döntéseket és 
cselekszünk. Hiszünk abban, hogy az etikus üzletvitel 
egy jobb világot teremthet.

Ez ad értelmet mindennapi munkánknak. Elkötelezettek 
vagyunk a tudományos pontosság, megkérdőjelezhetet-
len etikusság és a mindenki számára hozzáférhető gyó-
gyászati innovációk mellett. Ma azért dolgozunk, hogy 
egy jobb holnapot építsünk.

Büszkék vagyunk arra, akik vagyunk, amit teszünk, 
és ahogyan tesszük. Több ezren dolgozunk a közös 
célért egyként, különböző pozíciókban, különböző 
vállalatoknál, szerte a világban.

We believe it’s urgent to deliver medical 
solutions right now – even as we develop 
innovations for the future. We are passionate 
about transforming patients’ lives. We are 
courageous in both decision and action. And 
we believe that good business means a better 
world.

That is why we come to work each day. 
We commit ourselves to scientific rigour, 
unassailable ethics, and access to medical 
innovations for all. We do this today to build a 
better tomorrow.

We are proud of who we are, what we do, 
and how we do it. We are many, working as 
one across functions, across companies, and 
across the world.

The right Product for the right Patient at 
the right Time.
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Roche Magyarország
Jobb esélyt, több betegnek, 
minél hamarabb
130 éves múltra visszatekintő bázeli gyógyszercégünk 5 
fővel nyitotta meg magyarországi kirendeltségét 1984-
ben. Folyamatos beruházások eredményeképpen már 
több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat a gyógyszer-
ipari, diagnosztikai és diabétesz üzletág, illetve a 2006-tól 
hazánkban működő a Roche szolgáltatóközpont (SSC). A 
budapesti szolgáltatóközpont 26 nyelven nyújt pénzügyi, 
HR és informatikai szolgáltatásokat a világ számos Roche 
leányvállalata számára. Szintén Magyarországon találha-
tó az Európai Törzskönyvező Központ, amely részt vesz 
a Roche törzskönyvezési eljárásokkal kapcsolatos admi-
nisztratív feladataiban és koordinálja az EU nemzeti ha-
tóságokhoz történő törzskönyvezési beadásokat. Emellett 
2013-tól fogva Magyarország kormánya is háromoldalú 
stratégiai megállapodásban áll a Roche Diagnostics Ltd.-
vel és a 77 Elektronika Kft.-vel.

A Roche innovatív termékek és szolgáltatások széles 
körét kínálja helyi szinten. Az eltelt 34 év során Magyar-
országon 74 készítménnyel járultunk hozzá a betegek 
terápiájához, többek között az onkológia, a hematológia, 
az immunológia, a neurológia és a pulmonológia területén.

Büszkék vagyunk edukációs tevékenységünkre is. Vál-
lalatunk számos figyelemfelhívó kampányt szervez a 
betegszervezetekkel együttműködve. Továbbá a magyar 
orvostársadalom számára olyan szakmai rendezvényeket 
tartunk, melyek lehetőséget kínálnak a legfrissebb tudo-
mányos eredmények kiegyensúlyozott megismerésére, és 
fórumot adnak a megvitatásukra.

Az elmúlt időszakban a Roche a magyar egészségügy 
és gazdaság fontos szereplőjévé vált: hazai forgalmának 
nagyobbik részét itthon fekteti be. A Roche minden 
évben jelentős összeget fordít mind a gyógyszerek, mind 
a diagnosztikai eszközök kutatására és fejlesztésére. 
2018-ban 82 klinikai farmakológiai vizsgálatot végzett 
hazánkban, több mint 750 beteg bevonásával, mellyel 
lehetőséget teremt arra, hogy a magyar betegek is 
hozzáférjenek a legújabb vizsgálati készítményekhez. 

A Roche Magyarország legfontosabb célja, hogy jobb 
esélyt kaphasson minél több beteg, minél hamarabb.

Irma Veberic
Ügyvezető igazgató, Roche Magyarország Kft.
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Roche Hungary
Delivering better outcomes for 
more patients faster
Our Basel-based pharmaceutical company, with 130 years 
of history, opened a Hungarian representation office with 
five people in 1984. Due to continuous investment, the 
pharmaceutical diagnostics and diabetes business lines 
and the Roche service centre, which opened in Hungary 
in 2006 (SSC), employ more than 1,000 employees. The 
service centre in Budapest provides financial, HR and IT 
services to many Roche subsidiaries across the world in 
26 languages. The European Registration Centre, which 
is involved in the administration relating to Roche DRA 
procedures and coordinates the DRA applications to the EU 
national authorities, is also situated in Hungary. Additionally, 
in 2013, the Hungarian government also signed a tripartite  
strategic agreement with Roche Diagnostics Ltd. and 77 
Elektronika Kft.

Roche offers a wide range of innovative products and 
services locally. Over the past 34 years in Hungary, we 
contributed to the treatment of patients with 74 products 
of oncology, haematology, immunology, neurology and 
pulmonology. 

We are also proud of our educational activities. Our company 
organises a number of awareness-raising campaigns in 
cooperation with patient organisations. We also organise 
trade events for Hungarian physicians enabling a balanced 
distribution of the latest scientific results as well as well as 
providing platform for discussions.

In the recent years, Roche has become an important 
player in the Hungarian healthcare sector and economy: 
it invests the majority of its turnover in Hungary. Roche 
invests large amounts into the research and development 
of medicinal products and diagnostic equipment each year. 
In 2018, we conducted 82 pharmaceutical clinical trials in 
Hungary, involving more than 750 patients and providing 
opportunities for Hungarian patients to have access to the 
newest investigational products. 

The main goal of Roche Hungary is to deliver better 
outcomes for more patients faster.

Irma Veberic
General Manager, Roche Magyarország Kft.

We are Roche.
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A Roche Magyarországon -
Több mint 30 éve az 
elkötelezettség jegyében

Roche in Hungary - 
More than 30 years of 
commitment

Munkavállalók száma (éves átlagos létszám) / 
Number of employees (average annual headcount)

A munkavállalók száma folyamatosan nő. /
Our headcount is continuing to grow.
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Munkavállalók száma (éves átlagos létszám) / 
Number of employees (average annual headcount)

95% felsőfokú végzettség
95% university degree qualified

Végzettség / Education

Nemzetiségek / Nationalities

32 nemzetiség, 26 beszélt nyelv
32 nationalities, 26 languages
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2018-ban magyarországi összes tevékenysége során a 
Roche 69%-os GVA arányt ért el. Ez 26% ponttal haladja 
meg a magyarországi gyógyszeripari szektor átlagát. Ez az 
érték rámutat a társaság belső hatékonyságának magas 
fokára és a cégen belüli magas szintű értékteremtésre.

A Roche Magyarország által előállított közvetlen bruttó 
hozzáadott érték hatása kifejezetten pozitív a nemzetgaz-
daságra. Minden egyes forint GVA érték, melyet a Roche 
magyarországi tevékenységével előállít, további másfélsze-
res értékteremtést generál a magyar gazdaságban (a köz-
vetett hatás 30%, az indukált hatás 20%). 

A Roche Magyarországon 2018-ban 944 embernek 
adott munkát, és tevékenységével közvetve további 
mintegy 500 munkahelyet, valamint indukáltan további 
újabb 500 munkahelyet teremtett a multiplikátor hatás 
eredményeként.

2018-ban a Roche magyarországi tevékenysége az 
egészségügyi divíziókban kimagasló, 28,6%-os belső 
K+F intenzitási arányt** ért el. Ez messze meghaladja az 
EU által 2020-ra a nemzetgazdaságok számára kitűzött 
3%-os célértéket, és jóval magasabb a magyarországi 
gyógyszeripar 15,3%-os arányánál is.

A Roche magyarországi K+F tevékenysége szintén a 
multiplikátor hatás révén 2018-ban további 1,7 milliárd 
HUF GVA formájában járult hozzá a magyar gazdaság 
fejlődéséhez. Ez más magyar válallatok értékteremtésében 
jelenik meg.

In 2018 all activities of Roche in Hungary reached a GVA 
rate of 69% which is 26% higher than the average rate of 
the pharmaceutical sector in Hungary. It shows high level 
of internal efficiency and inhouse value creation of Roche 
activities is Hungary.

The impact of direct gross value added produced by 
Roche Hungary is clearly positive for the national economy.
Roche in Hungary multiplies its direct GVA in 2018 by 1,5 
multiplication factor. It means that the directly generated 
GVA is 30% and indirectly generated GVA is further 20% in 
the Hungarian economy.

By employing 944 people in Hungary Roche triggered 
in 2018 approx. additional 500 indirect and further 500 
induced jobs within the Hungarian labour market.

Roche in Hungary in 2018 achieved remarkable internal 
R+D intensity rate** of 28,6% in healthcare related divisions. 
That surpasses the EU target rate of 3% for the year 
2020 for the EU economies as well as also surpasses the 
value of 15,3% of average rate reached by the Hungarian 
pharmaceutical sector.

Roche’s R+D activities in Hungary in 2018 support 
additional HUF 1,7 bn of GVA in the Hungarian economy 
also based on the multiplier effect, this amount is 
represented in other Hungarian companies’ GVAs.

A Roche tevékenységének 
gazdasági hatásai 

*GVA: az egyedi vállalatok egyedi hozzájárulásai a nemzeti szintű GDP-hez 
(GVA: Gross Value Added). Az összes vállalat összes GVA-ja kiadja az ország GDP-jét.
**Belső K+F intenzitási arány: belső K+F ráfordítások összege osztva a cég teljes GVA-jával.

*GVA: contributions of single companies to the national level of GDP. The total amount of 
**GVAs of all companies gathers the total GDP of country.
Internal R+D intensity rate: internal R+D expenditures divided by company level GVA.

In 2018 Roche activities in Hungary 
generated total contribution to Hungary’s 
GDP of the size of HUF 23 bn as Gross Value 
Added (GVA*). This value amounted approx. 
0,05% of the total Hungarian GDP produced 
by Roche in Hungary with almost 1000 
employees.

2018-ban a Roche a magyarországi tevé-
kenységével a magyar nemzeti össztermék-
hez (GDP) összesen mintegy 23 milliárd 
HUF bruttó hozzáadott értékkel (GVA*) já-
rult hozzá. Ez a teljes magyar GDP körülbelül 
0,05%-a, melyet a vállalat közel 1000 alkal-
mazottal állít elő.

A Roche 2018-ban a magyarországi GDP 0,05%-át állítja elő
Roche in Hungary in 2018 produced 0,05% of the Hungarian GDP



Economic footprint of Roche

7,481 mHUF

2,268 mHUF
4,984 mHUF

15,075 mHUF1,145 mHUF

4,545 mHUF

1,908 mHUF

3,240 mHUF

2,029 mHUF

10,535 mHUF

3,609 mHUF

6,687 mHUF

22,860 mHUF

R&D SSC DIA & DC Pharma Total

2018

341 mHUF

1,447 mHUF

241 mHUF

2,029 mHUF

2018 R&D

GDP hozzájárulás / contribution to GDP

indukált hatás / induced effects

közvetett hatás / direct effects

közvetlen hatás / immediate effects

A Roche mintegy 23 milliárd forinttal járult hozzá Magyarország GDP-jéhez 2018-ban
Roche contributed to about 23 bn HUF of Hungary’s GDP in 2018

A jelen fejezet a WifoR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG elemzése alapján készült (2019).
This chapter was made on the basis of analyses prepared by WifoR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (2019).

A teljes gazdasági hatás közvetlen, közvetett és indukált hatásból áll
The total economic effects consists of direct, indirect and induced effects

Teljes hatás / Total effects

Indukált hatás / Induced effects

Közvetlen hatás / Direct effects

A Roche közvetett hatása / Indirect effects

Externális hatás / Spillover effects
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A Roche elsősorban az onkológia (bőr-, tüdő-, emlő-, 
vastag- és végbélrák, nőgyógyászati és húgyúti daganatok), 
immunológia, hematológia, a központi idegrendszer 
megbetegedései (szklerózis multiplex), valamint egyes ritka 
betegségek (pl. hemofília) kezelésére kínál gyógyszereket.
Jelentős kutatások folynak kardiovaszkuláris, szemészeti, 
légzőrendszeri és fertőző betegségek területén is.

Az új területek mellett visszatértek olyanok is, ahol a 
Roche a múlt század második felében már kiemelkedő 
eredményeket ért el – ilyenek többek között a központi 
idegrendszer megbetegedései és a fertőző betegségek.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett azon terápiás 
területek száma, amelyek esetén Roche készítményeket 
alkalmaznak. Magyarország összes kórházában alkal-
maznak valamilyen Roche-készítményt, különösen az 
onkológiai betegek gyógyításában kapnak fontos szerepet 
gyógyszereink.

A magyar betegek számára széles körben elérhetővé 
szeretnénk tenni a személyre szabott gyógyászatot, 
ezért hazánkban is elindítottuk a Roche FoundationOne 
szolgáltatást.

Roche offers medicinal products for treatments primarily 
in oncology (skin, lung, breast, colorectal, gynaecological 
cancer and urinary tract tumours), immunology, 
haematology, diseases of the central nervous system 
(sclerosis multiplex) and certain rare diseases such as 
haemophilia. Major research projects are also in progress 
in the field of cardiovascular, ophthalmological, respiratory 
and infectious diseases.

In addition to the new fields, others have also been picked 
up where Roche had already made outstanding achieve-
ments in the second half of the last century, including 
diseases of the central nervous system and infectious 
diseases.

In recent years, there has been a steady increase in the 
number of therapeutic areas where Roche medicines are 
used. Some Roche formulations are used in all hospitals in 
Hungary, especially in the treatment of oncology patients.

We would like to make personalised medicine widely 
available for Hungarian patients, so we have launched the 
Roche FoundationOne service in Hungary.
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Az egészségnyereség javítása

Pharmaceutical Division in Hungary
Supporting improved health outcomes



A megfelelő gyógyszer a megfelelő betegnek a megfelelő időben. / 
The right product for the right patient at the right time.

Terápiás területek és Roche gyógyszerrel kezelt betegek / 
Therapeutic areas and patients treated by Roche medicines

A Roche kórházi gyógyszereinek felhasználása terápiás területenként
Use of Roche hospital medicines by disease area

Elérhető gyógyszercsaládok száma / Number of available medicines  
A változás oka, új készítmények megjelenése, illetve egyes érett temékek eladása. / 
The reason for the change is the emergence of new medicines and the sale of 
certain mature products.

Kórházi terápiás területek száma / Number of hospital therapeutic areas
2018-ban a meglévő három terület (onkológia, hematológia és gyulladásos betegségek) mellett a 
hemofília és a szklerózis multiplex kezelésére is elérhetővé váltak Roche gyógyszerek. /
In 2018 Roche treatments became available in haemophilia and multiple sclerosis besides the 
three existing area (oncology, haematology and inflammatory diseases).

Kezelt kórházi betegek száma / Number of hospital patients treated

Kórházak száma ahol Roche gyógyszerrel kezelnek /
Number of institutions using Roche medicines

28

10474

150

5

32

10951

150

3

2017 2018

18%16%
20%18%

17%22%
26%24%

Egyéb onkológiai 
betegségek / 

Other oncology 
diseases

Tüdőrák / 
Lung cancer

Gyulladásos 
betegségek / 
Inflammatory

Emlőrák / 
Breast cancer

Hematológia / 
Haematology

Vastag- és 
végbélrák / 

CRC

11%

Hemofília /
Haemophilia

Sclerosis 
multiplex /
Multiplex 
sclerosis

9% 9% 10%

0,5%0,5%

2017
2018
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A Roche klinikai vizsgálatai / Roche Clinical Trials
A Roche 1992 óta folytat klinikai vizsgálatokat 
Magyarországon. Ennek keretében az onkológia, az 
immunológia, a neurológia, a hematológia, valamint a 
légzőszervi és a szemészeti betegségek terén is zajlanak 
fejlesztések. Ennek köszönhetően a magyar orvosok 
részeseivé válnak a szakterületükön folyó innovációnak, 
első kézből szereznek tapasztalatot a legmodernebb 
készítményekről és módszertani újításokról, összességében 
pedig növekszik a hazai orvostársadalom szakmai és 
tudományos felkészültsége, nemzetközi elismertsége. 
A Magyarországon zajló klinikai vizsgálatok rendkívül 
előnyösek az államháztartás számára is: mint beruházások 
javítják az egészségügy működési feltételeit, eszközparkját 
és szolgáltatási színvonalát, munkahelyeket teremtve 
segítenek orvosaink itthon tartásában, hazai beszállítói 
partnerkapcsolatok révén nemzetgazdaság-élénkítő 
hatásuk van. Vizsgálatainkban a gyógyszert vállalatunk 
biztosítja, ezáltal a finanszírozó terhei csökkennek, 
erőforrásai optimalizálhatók. A Roche klinikai vizsgálataival 
2018-ban több mint 6 milliárd forintot takarított meg a 
gyógyszerkasszának. 

A klinikai vizsgálatok mára elengedhetetlen részévé 
váltak a magyarországi betegellátásnak: segítségükkel 
a máskülönben rendkívül költséges terápiák válnak 
térítésmentesen elérhetővé a betegek számára, fokozottan 
ellenőrzött körülmények között, szorosan nyomon követve a 
vizsgálati készítmények hatásosságát és biztonságosságát. 
Sok esetben olyan betegségek kezelésére nyílik lehetőség, 
melyekre még nem elérhető közfinanszírozott, vagy akár 
csak hatóságilag engedélyezett terápia. A társadalmi 
felelősségvállalás ilyen helyzetben elengedhetetlen: célunk, 
hogy a betegek a megfelelő időben hozzájuthassanak a 
számukra legmegfelelőbb kezeléshez. Ehhez folyamatos 
tájékoztatás és betegedukáció szükséges, melyekre a Roche 
kiemelt figyelmet fordít.

A XXI. században a genetikai kutatások, a gyógyszer- és 
IT-innováció határai elmosódni látszanak: a formálódó 
új tudományterületen a Roche vezető szerepet tölt be. A 
genetikai profil megalkotása és rutinszerű alkalmazása 
a diagnosztikában, az ehhez hozzárendelhető személyre 
szabott terápiák, az egészségügyi adatok mint „Big Data” 
rendszerbe foglalása és elemzése csak egy-egy kiragadott 
példa azokra az újításokra, amelyek a klinikai vizsgálatoknak 
köszönhetően már nem a jövő, hanem a jelen megoldásai 
Magyarországon is.

Roche has been conducting clinical trials in Hungary since 
1992. Developments are in progress in oncology, immunology, 
neurology, haematology, respiratory and ophthalmology 
diseases. Consequently, Hungarian physicians are becoming 
part of the innovation in their specialist fields and gain first-
hand experience with the most advanced products and 
methodological innovations. Overall, the professional and 
scientific skills and international recognition of Hungarian 
medical science is growing. The clinical trials conducted 
in Hungary are also extremely advantageous for public 
finances: as capital investments, they improve operating 
conditions, equipment and quality of service within the 
health sector. In addition, as the trials create jobs, it is also 
helping to keep Hungarian physicians in the country. The 
involvement of Hungarian supplier partners also benefits 
the national economy. In our clinical trials, the medicinal 
products are provided by our company, thus the burden 
of the financer is reduced and their resources can be 
optimised. With its clinical trials, Roche has helped to save 
more than 6 billion HUF in 2018 in drug budget. 

Clinical trials have now become an indispensable part of 
patient care in Hungary. With their help, otherwise extremely 
costly therapies are becoming available to patients free of 
charge under highly controlled conditions, closely monitoring 
the efficacy and safety of  investigational medicinal products. 
Often, illnesses can be treated in this way for which there is 
no publicly funded therapy, or officially authorized therapies 
are not yet available. In such cases, social responsibility is 
indispensable; our objective is to make sure that patients 
can have access to the treatment they need at the right 
time. This also requires continuous information and patient 
education, to which Roche pays outstanding attention.

In the 21st century, the boundaries between genetic 
research, drug and IT innovation are fading; in the new 
scientific discipline, which is just developing, Roche plays 
a leading role. Creating and routinely applying a genetic 
profile in diagnostics, personalised therapies assigned to 
the profile, and the integration of health data as ‘Big Data’ 
and their analysis are only a few examples of the innovations 
examples of the innovations that are solutions of the present 
and no longer the future, solutions that are also available in 
Hungary.



*Klinikai vizsgálati készítmények nélkül / Without investigational medicinal products

A Roche klinikai vizsgálatainak megoszlása terápiás területenként
Roche Clinical Trials by disease area

2017 2018
Terápiás területek száma
Number of therapeutic area

Bevont betegek száma
Number of patients enrolled

Bevont vizsgálóhelyek száma
Number of sites

Klinikai és beavatkozással nem járó vizsgálatok száma
Number of Clinical Trials and Non-interventional Studies

Résztvevő kórházak száma
Number of hospitals

Roche beruházás klinikai vizsgálatokba (Ft)
Roche payments for CT (HUF)

Megtakarítás a gyógyszerkasszának (Ft)
Cost savings in HC drug budget (HUF)

6

2030 millió*

6309 millió

1498

182

61

86

6

1946 millió*

6161 millió

756

150

82

44

Szemészet / 
Ophtalmology

Hematológia és 
nefrológia /

Haematology and 
nephrology

Légzőszervi 
betegségek / 
Pulmonology

Neurológia / 
Pszichiátria
Neurology / 
Psychiatry

Immunológia / 
Gyulladásos betegségek

Immunology / 
Inflammatory diseases

Onkológia / 
Oncology

62%62%

25%30%

1,2%0,3%

10%2,5%

0,3% 2,6% 0,3%

2017
2018
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A diagnosztikai üzletág Magyarországon
Minden betegnek a neki megfelelő terápiát

Diagnostics Division in Hungary
Fitting the Right Treatment to the Right Patient



A Roche diagnosztikai üzletág

Roche Diagnostics Division

A Roche diagnosztikai üzletágának legfontosabb feladata, 
hogy kiépítse, optimalizálja, karbantartsa és szervizelje az 
egészségügyi ellátórendszer, a tudományos kutatás és az 
oktatás területén működő in vitro laboratóriumi folyamatokat.

Ebbe beletartoznak: 

       a.   az onkológiai ellátást támogató patológiai 
             intézetek laboratóriumai,

       b.   a kórházi ellátásban működő központi              
             laboratóriumok (az osztályokon működő 
             diagnosztikai megoldások támogatását is beleértve), 

       c.   az alapellátásban, rendelőintézetekben, 
             mentőkben működő diagnosztikai eszközök.

Partnereink laboratóriumaiban naponta 43.000 vizsgálatot 
végeznek el Roche-megoldások alkalmazásával. Ez évente 
16 millió vizsgálatot jelent.

Az ország onkológiai ellátását támogató patológiai 
laboratóriumok 70%-a alkalmazza a Roche szövettani 
diagnosztikai megoldásait.

A Roche diagnosztika munkatársai átlagosan heti 100 órát 
töltenek partnereink laboratóriumaiban karbantartással, 
szervizeléssel, módszereik beállításával és szaktanácsadással.

2014-ben a HITA, a 77 Elektronika és a Roche háromoldalú 
együttműködést írt alá. A megállapodás célja többek között 
az, hogy az állami kereskedelemfejlesztés eszközeinek 
felhasználásával, valamint a Roche támogatásával a                 
77 Elektronika termékei világpiacra kerüljenek. 2007-ben 
hozta forgalomba a 77 Elektronika Kft. azt a termékcsaládot, 
amely a cobas 6500 rendszer alapja volt. A fejlesztés a Roche 
követelményeinek megfelelően történt, és az eredmény 
egy olyan új rendszer, amely tartalmazza a 77 Elektronika 
szabadalmaztatott technológiáját, és megfelel a Roche 
nemzetközi tapasztalataira épülő minőségi és felhasználói 
elvárásoknak.

A stratégiai együttműködés kiemelkedő fontosságú, mert 
teret és export lehetőséget jelent egy magyar vállalatnak, 
mindezt úgy, hogy a know-how, a megszerzett tudás és 
tapasztalat hazánkban marad. A cobas 6500 gépek eladása 
2017-ben 5,3 milliárd, 2018-ban pedig 6,5 milliárd Ft 
exportbevételt jelentett az országnak. A műszergyártásban 
és minőségbiztosításban jártas nagyvállalattal való 
együttműködés évről évre növekvő piaci jelenlétet 
eredményez, ahogy ezt az export számok is mutatják.

The most important task of Roche’s diagnostics business is 
to develop, optimise, maintain and service in vitro laboratory 
processes in the healthcare system, scientific research and 
education.

This includes:

       a.   Laboratories of pathology institutes supporting 
             oncology treatments,

       b.   Central laboratories for supplying hospitals,
             including support for diagnostic solutions 
             within the departments,

       c.   Diagnostic devices used in primary care, 
             outpatient clinics and ambulances.

In our partner laboratories 43,000 tests are carried out 
daily using Roche solutions. This equates to16 million tests 
annually.

Some 70% of the pathology laboratories supporting oncology 
care in the country use Roche histological diagnostics 
solution.

On average, Roche diagnostics staff spend over 100 hours 
a week in our partner laboratories on maintenance and 
servicing, setting up and consulting.

In 2014, HITA, 77 Elektronika and Roche signed a trilateral 
cooperation agreement. The agreement aims to use the tools 
of state trade development and Roche’s support to bring 
the products of 77 Elektronika to the world market. In 2007, 
77 Elektronika Kft launched the product line that was the 
basis of the cobas 6500 system. Development took place 
in accordance with Roche’s requirements, and the result 
is a new system that incorporates the patented technology 
of 77 Elektronika and complies with quality and user 
expectations built on Roche’s international experience.

The strategic cooperation is of key importance because it 
provides space and export opportunities for a Hungarian 
company by keeping the know-how, knowledge and 
experience gained in the country. The sale of cobas 6500 
machines generated in 2017 5,3 billion HUF and in 2018 
6,5 billion HUF in export revenues for the country. The 
collaboration with a large experienced company in instrument 
manufacturing and quality assurance results increasing in 
market penetration every year, as shown by export figures.
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Orvosi laboratóriumok – klinikai kémia és molekuláris diagnosztika / 
Medical laboratories – clinical chemistry and molecular diagnostics

Roche diagnosztikai vizsgálat naponta 
(min.16 millió teszt évente Magyarországon) / 
Roche diagnostics tests/day (min.16 M tests/year in Hungary)45 000

Szövettani megoldásainkat használó centrumok aránya / 
Ratio of centres using our histological solutions70%

Szövettani laboratóriumok – Immunhisztokémia / 
Histological laboratories – Immunhistochemistry

Szakmai támogatás a laboratóriumi partnereink számára / 
Professionnal support to lab staff

Óra/hét szakmai támogatás a laboratóriumi partnereink számára
Hours/week professionnal support to lab staff100

Karbantartás / Maintenance

Beüzemelés / Installation

Ügyfél tréning / Customer Training

Módszerfejlesztés / Applications

Hibaelhárítás / Repair Visit

A támogatás megoszlása tevékenységenként / Supports by activities

17%

35%

13%

9%

26%
16



Együttműködés a Nemzeti Külgazdasági Hivatal,
a 77 Elektronika és a Roche között
2014. március 28-án háromoldalú együttműködés aláírása

Co-operation of HITA, 77 Elektronika & Roche
Tripartite agreement signed 28th March, 2014

A háromoldalú szerződésnek
köszönhetően:
• Új laborautomatát (cobas® 6500) fejlesztettek ki  
  magyar mérnökök

• A nemzetközi piacon Roche márkanév alatt 2018-ig
  több mint 1900 darab cobas® 6500 gépet 
  értékesítettek

• Jelentősen növekszik az export: 2017-ben az export 
  mértéke 5,3 milliárd Ft (16,5 millió Euro), 
  2018-ban 6,5 milliárd Ft (20,4 millió Euro) volt.

• Növekszik a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység és 
  a hazai termelési kapacitás.

• Bővül a helyi gyártási kapacitás.

A cobas® 6500 előnyei:
• A ”Gold standard” módszer automatizálása

• Pontos és biztonságos vizsgálati eredmény

• A laboratóriumi munkakörnyezet egységesítése

• A munkafolyamatok optimalizálása.

Due to this tripartite 
agreement:
• New automatic lab machine (cobas® 6500) was 
  developed by Hungarian engineers

• Enable global commercialisation under the Roche 
  brand name: more than 1900 units of cobas® 6500 
  machines sold until 2018

• Export increases significantly: export was 
  5,3 Bio HUF (16,5 Mio Euro) in 2017 and 
  6,5 Bio HUF (20,4 Mio Euro) in 2018.

• Local R&D activity and local production
   are growing

• Significant expansion of local operations was 
  realized.

cobas® 6500 provides:
• Automation of the gold standard

• Precise and secure results

• Consolidation of laboratory work area

• Workflow optimization.
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A Roche új gyógyszerek és diagnosztikai eszközök kifejlesz-
tésével járul hozzá a fenntarthatóbb jövőhöz. Emellett társadalmi, 
edukációs és humanitárius téren is szerepet vállal. Ennek jegyé-
ben munkavállalói minden évben számos különböző jótékonysági 
tevékenységben vesznek részt. 

A Roche-nál hiszünk abban, hogy a nélkülöző gyermekek a világ 
minden táján megérdemlik, hogy esélyt kapjanak a jobb életre. A 
Roche minden évben megrendezi Children’s Walk adománygyűjtő 
programját, melynek bevételét hosszú távú, fenntartható változások 
elindításával a fejlődő országok javára fordítja.

2003-as indulása óta a programon több mint 230 ezer 
munkatárs több mint 18 millió svájci frankot (5 milliárd 
forintot) gyűjtött össze a Malawiban, Etiópiában, 
Nepálban és a Fülöp-szigeteken élő gyermekek 
oktatásának, élelmezésének, társadalmi fejlődésének 
és egészségügyi ellátásának támogatására. Tavaly 74 
ország vett részt az eseményen.

Roche contributes to a more sustainable future by 
developing new medicinal products and diagnostic 
devices. It also has a role in social, educational and 
humanitarian activities. In this spirit, the employees of 
the company take part in many different charitable 
events each year. 

At Roche, we believe that children in need around 
the world deserve a chance for a better life. Each 
year, Roche organises a Children’s Walk fundraising 
programme, spending the monies raised in developing 
countries by launching long-term, sustainable changes.

Since its first introduction in 2003, more than 230 
thousand people have collected more than CHF 
18 million (HUF 5 billion) to support the education, 
nutrition, social development and health care for 
children living in Malawi, Ethiopia, Nepal and the 
Philippines. Last year, 74 countries took part in the 
event.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Corporate social responsibility



Társadalmi felelősségvállalás 
Magyarországon

A Roche Magyarországon is segíti a beteg vagy mély-       
szegénységben élő családokat. 

Alapítványoknak, civil szervezeteknek nyújtunk pénzbeli 
támogatást olyan programokhoz, amelyek egészségügyi 
vagy tudományos vonatkozásúak, illetve amelyek célja a 
nélkülözők segítése. Évek óta rendszeres támogatói vagyunk 
többek közt a Bátor Tábornak és az SOS Gyermekfalunak. 

2015-ben az Ökumenikus Segélyszervezettel hároméves 
stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk, melynek 
keretében egészségfejlesztési programok megvalósításában 
támogatjuk a Segélyszervezetet. Az első adományból a 
szolnoki, 2016-ban pedig a miskolci családok átmeneti 
otthona gazdagodott egy-egy sószobával. 2017-ben 
pedig Szendrőn vehették birtokba a rászorulók a Roche 
támogatásából épült legújabb sószobát. 

Az Országos Mentőszolgálattal is évek óta fennáll 
együttműködésünk, melynek keretében elsősorban a 
budaörsi mentőállomást segítjük. Támogatásunkkal a 
mentőállomás eszközparkja egy csúcsminőségű Lifepak 15 
defibrillátorral, egy HT70P Symbol típusú lélegeztetőgéppel 
és egy Lucas 2 típusú mellkas kompressziós eszközzel 
gyarapodott.

2014-ben ötéves megállapodást kötöttünk a dabasi Táncsics 
Mihály Gimnáziummal az Öveges József Természettudomá-
nyos Központ működésének támogatásáról. Célunk, hogy a 
természettudományos oktatás új lendületet kapjon, és ezál-
tal patronáljuk a jövő tudósait.

A Roche számos innovatív, személyre szabott terápiával 
és eljárással segíti a daganatos betegek gyógyítását. Ezt a 
törekvést támogatandó, évek óta hagyomány, hogy az Országos 
Vérellátó Szolgálat közreműködésével véradó programot 
hirdetünk meg kollégáink körében. Az adományozott vért az 
Országos Onkológiai Intézet használja fel.

A közösségi és jótékonysági projektekben közvetlen anyagi 
támogatással, ismeretterjesztéssel és munkavállalóink köz-
vetlen fizikai munkája révén vállalunk részt Magyarországon. 
A pénzügyi segítségen túl az évente megszervezett dolgozói 
önkéntes napunkkal is kifejezzük szociális érzékenységünket.

Roche also assists families living with illness and in deep 
poverty in Hungary. 

Our company gives donations to foundations and civil 
organisations for programmes that have health and scientific 
implications and are aimed at helping people in need. Our 
company has been regularly supporting the Bátor Tábor (a 
camp for seriously ill children and their families from central 
Europe) and the SOS Children’s Village. 

In 2015, we signed a three-year strategic partnership 
agreement with Hungarian Interchurch Aid, within the 
framework of which we assist the aid organisation in the 
implementation of health development programmes. The 
first donation was used to establish a salt room in the 
temporary shelter for families in Szolnok, while in 2016, the 
same facility was added to a temporary shelter for families 
in Miskolc. In 2017, the latest salt room, built with Roche 
funding, was handed over to those in need in Szendrő. 

We also have been cooperating with the National Ambulance 
Service for years, within the framework of which we primarily 
help the Budaörs ambulance station. With our support, the 
ambulance station’s equipment has been enhanced with 
a top-quality Lifepak 15 defibrillator, an HT70P Symbol 
ventilator, and a Lucas 2 chest compression device. In 2014, 
our company signed a five-year agreement with Táncsics 
Mihály Grammar School in Dabas to support the operation 
of the Öveges József Centre of Natural Sciences. Our aim 
is to give a new impetus to natural science education and 
thereby sponsor the scientists of the future.

Roche supports the treatment of cancer patients with a 
number of innovative personalised therapies and proce-
dures. To support this endeavour, it has been a tradition 
for many years to announce a blood donation programme 
among our colleagues with the help of the National Blood 
Supply Service. The donated blood is used by the National 
Institute of Oncology.

We take part in community and charity project with direct 
financial aid, education services and the direct physical 
contribution of our employees. In addition to financial help, 
we also organise a voluntary employee day each year to 
express our social responsibility.

Social responsibility in 
Hungary
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A Roche Szolgáltató (Európa) Kft. a Roche cégcsoport leányvállalataként 2006-
ban alakult meg Budapesten. Belvárosi irodájából az SSC globális támogatást 
és szakmai tanácsadást nyújt a Roche több mint 120 leányvállalata számára 
pénzügyi, beszerzési, emberi erőforrás és számítástechnikai területeken. Közel 
900 elhivatott, szakmailag felkészült kolléga kiváló technikai tudással és üzleti 
érzékkel járul hozzá nap mint nap a Roche sikeréhez. A cég munkatársai 
egy olyan környezetben végezhetik munkájukat, amely elősegíti személyes 
fejlődésüket, elismeri a tudást, és lehetőséget teremt a határok nélküli 
karriercélok elérésére. Küldetésük, hogy ugyanolyan magas szintű szolgáltatást 
nyújtsanak partnereiknek, mint a Roche üzleti partnerei a pácienseiknek. 

Roche Services (Europe) Ltd. was established in Budapest in 2006 as an 
affiliate of the Roche Group. From its office in the city center, the SSC provides 
global support and consultancy to more than 120 Roche subsidiaries in 
finance, procurement, human resources and IT processes. Almost 900 devoted, 
professionally qualified experts contribute to Roche’s success everyday with 
excellent technical knowledge and business sense. The employees of the 
company work in an environment that promotes their personal development, 
recognizes knowledge and creates opportunities for achieving borderless career 
objectives. Their mission is to provide the same quality of service to their partners 
as Roche’s business partners to their patients.

Roche SSC Budapest

900
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Mint megannyi SSC esetében, a Roche számára is az Európán belüli központi 
elhelyezkedés, a nyelvek széleskörű ismerete és az oktatás magas színvonala 
tette vonzó célponttá Magyarországot. Az alapítás évében egy 20 fős csapat 
kezdte meg működését a cég globális értékrendjei mentén, majd ezt követően 
sem állt meg a növekedés az évek során. A szolgáltató központ jelenleg is bőví-
ti állományát új és egyre komplexebb szolgáltatásokat kialakítva. A folyamatok 
mentén történő fokozatos és folyamatos fejlesztések, valamint az SSC által nyúj-
tott end-to-end szolgáltatások számának növekedése következtében a vállalat 
munkakörei összetettebbé válnak. Az egyre komplexebb pozíciók és a nagyobb 
felelősségi körök remek lehetőséget biztosítanank munkatársaik fejlődésére.

As in the case of many SSCs, the central location in Europe, a wide range of 
foreign language skills and high-quality education made Hungary an attractive 
target for Roche. In the founding year, a 20-member team began the operation 
according to the global values of the company, and growth has never stopped 
over the years. The service centre is still expanding its staff, introducing new 
and more complex services. While gradually experimenting continuous 
improvements along the processes and with the increasing amount of end to 
end services provided in the SSC our positions become more complex with more 
accountability which is a great development for our employees.

A Roche SSC Budapest hisz abban, hogy teljesítménye központjában a munkatár-
sai állnak, ezért kiemelten foglalkozik a tehetségek toborzásával és megtartásával, 
valamint célul tűzte ki, hogy 2020-ra a legjobb szolgáltató központok közé kerül-
jön a piacon. A kivételesen emberközpontú cégvezetés és az erős vállalati kultúra 
elősegíti a munkatársak elköteleződését. A cég 2020 nyarán elköltözik jelenlegi 
épületéből, melynek előkészületei már 2018-ban megkezdődtek. Az új irodaház 
kreatív tereinek és a számos innovatív megoldás kialakításában mintegy 60 kolléga 
vesz részt, képviselve a teljes szervezet igényeit.

Roche SSC Budapest believes that its colleagues play a key role in its performance 
and therefore puts the highlight on the recruitment and retention of talented 
people, setting a goal for itself to become one of the best service centres in the 
market by 2020. The management exceptionally focuses on people and has a 
very strong, inclusive culture which contributes to the high engagement of the 
colleagues. In 2018, preparations began for the company’s move as the SSC is 
going to leave its current office building in the summer of 2020. Approximately 
60 colleagues are involved in the design of the creative spaces of the new office 
building including several innovative options representing the needs of the 
entire organisation.



Kimagasló a munkavállalók jóllétét segítő kezdeményezések száma és formája 
is. Ilyen például a kevés munkaadó által biztosított Munkavállalói Támogatóprog-
ram, melynek keretin belül a magánéleti problémákkal szembesülő kollégat se-
gítik egész évben, anonim módon jogi, pénzügyi és pszichológiai tanácsadással. 
Ide sorolható még az évente megrendezésre kerülő Wellbeing Week a szellemi 
és fizikai egészségtudatosság elősegítésére, vagy a Karrier Napok rendezvény 
számos karrierfejlődést segítő programjával. Folyamatos a különböző dolgozói 
csoportok támogatása, legyen szó a fent említett új iroda-projektről, futóverseny-
ről, vagy munkaidőn kívüli közösségi programok szervezéséről. 

The number and format of the initiatives aiming for the wellbeing of employees 
are also outstanding. These include the Employee Assistance Program, which is 
provided by a few employers. Within this framework, colleagues facing problems 
in their private lives receive assistance throughout the year, anonymously, with 
legal, financial and psychological consultations. The same category also includes 
the yearly organised Wellbeing Week promoting awareness of mental and physi-
cal health or the Career Days event with numerous programmes assisting career 
development. Support to various employee groups is also provided continuously, 
whether it is the above mentioned new office project or a running competition, 
or the organisation of community programmes outside working hours.
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A Roche SSC Budapest célja továbbá egy sokszínű vállalti közösség kiépítése, 
ezért szoros együttműküdés vette kezdetét a magyarországi egyetemekkel és az 
SSC piacot átfogó alapítványokkal. Ezzel párhuzamosan a cég egy egyedülálló 
kezdeményezéssel tűnt ki a magyarországi SSC piacon – pilot projektje a 40 év 
felettiek toborzását és karrierútját segíti. A program részeként megrendezték az 
„ÁllásVáltás 40 fölött” karrierfórumot, ahol a szektor és az SSC bemutatása mel-
lett karrierkonzultációra és interjútechnika tanácsadásra nyújtottak lehetőséget 
a szervezők. A pozitív visszajelzések alapján óriási az érdeklődés az új megoldás 
iránt, ami egyértelművé tette a folytatást.

Roche SSC Budapest also intends to build a versatile corporate community and 
therefore began close cooperation with Hungarian universities and foundations 
operating across the SSC market. Simultaneously the company started its pilot 
project for the recruitment and assistance of the careers of people aged over 
40. This proactive initiative stands out in the Hungarian SSC market as an 
example of good practice. Within the framework of this programme, a career 
forum ‘JobChange above 40’ was organised, where the organisers presented 
the sector and the SSC, as well as provided opportunities for career consultation 
and advice on interview techniques. Based on the positive feedback received 
after the event, there has been a huge interest in the new solution, which made 
it clear that the initiative had to be continued.

23



H
U

/N
O

N
P/0719/0035, Lezárás dátum

a: 2019.07.23.

Roche (Magyarország) Kft. 
Pharma Üzletág
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: +36/23-446-800
Fax: +36/23-446-860
www.roche.hu

Roche (Magyarország) Kft. 
Diagnosztika Üzletág
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: +36/23-446-800
Fax: +36/23-446-890
www.roche.hu

Roche (Magyarország) Kft.
Diabétesz Üzletág
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: +36/23-446-800
Fax: +36/23-446-849
Zöldszám: +36/80-200-694
E-mail: hungary.diabetes@roche.com
www.vercukormeres.hu

Roche Szolgáltató (Európa) Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B
Tel: +36/1-461-8900
Fax: + 36/1-461-8960 
E-mail: budapest.admin.ba1@roche.com
HR e-mail: budapest.hr@roche.com


