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Kedves Munkatársaim!

Cégünket azzal a szándékkal alapítottuk, hogy állataink egészségének és jóllétének biztosításához kiváló minőségű, 

biztonságos és hatékony gyógyszereket fejlesszünk és gyártsunk.

Cégünk szlogenje „ÖN SZERET, MI GONDOSKODUNK” a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindig a vevőinkkel vagyunk és 

gondoskodunk arról, hogy szeretett állataik egészségesek legyenek és jól érezzék magukat. Hatékony megoldásokat 

kínálunk a különböző problémákra, a gazdák feladata csupán a megfelelő választás és állataik szeretete.

Szlogenünkkel összhangban tevékenységünk középpontjában a fejlesztés, a termelés és mindenekelőtt a mindezekhez 

nélkülözhetetlen humán erőforrás, azaz dolgozóink állnak. Elkötelezettek vagyunk, hogy olyan környezetet, vállalati kultúrát 

biztosítsunk munkatársaink számára, amely lehetővé teszi a képességeik kibontakoztatását és szakmai céljaik elérését.

A jelen Magatartási és Etikai Kódex a cégünk szlogenében foglalt „ÖN SZERET, MI GONDOSKODUNK” célkitűzés gyakorlati 

megvalósításához szükséges alapelveinket és viselkedési normáinkat foglalja magába.

A cég felső vezetése teljes mértékben elkötelezett a jogszabályi előírások és etikai szabályok betartása iránt és hasonló 

elkötelezettséget kér valamennyi LAVET munkavállalótól.

DR. LACZAY PÉTER 
Ügyvezető Igazgató
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Középpontban a beteg állat
Elkötelezettek vagyunk a beteg állatok iránt, minden tevékenységünk középpontjában az állatok egészsége 
és jólléte áll.

Szabályoknak történő megfelelés helyett elkötelezettség
Elkötelezettek vagyunk a szabályoknak való megfelelés szemlélete helyett az elkötelezettség irányába való 
elmozdulás iránt. Céljaink megvalósításának záloga az elkötelezett munkavállaló.

Minőség és adatintegritás
Elkötelezettek vagyunk termékeink kiváló minősége, biztonságossága és hatékonysága iránt. Ennek 
érdekében folyamatosan fejlesztjük a minőségügyi rendszerünket figyelemmel az adataink integritására, 
hitelességére.

Minőségügyi célok megértése
Kiemelten fontosnak tarjuk a termékeink minőségének folyamatos fejlesztését. Biztosítjuk az ehhez 
szükséges forrásokat, meghatározzuk a minőségügyi célokat és időszakosan értékeljük azok megvalósulását.

Folyamatos fejlődés
Elkötelezettek vagyunk a termékeink minőségének folyamatos fejlesztése iránt, biztosítjuk az ehhez 
szükséges forrásokat, meghatározzuk a minőségügyi célokat és időszakosan értékeljük azok megvalósulását.

FILOZÓFIÁNK ÉS ELKÖTELZETTSÉGÜNK

Cégünk szlogenjével, „ÖN SZERET, MI GONDOSKODUNK” összhangban célunk, hogy kiváló minőségű, biztonságos és 
hatékony gyógyszereket biztosítsunk a beteg állatok kezelésére, amit az alábbiakban megfogalmazott alapértékeinkre 
épülő minőségügyi kultúra és gondolkodásmód folyamatos érvényesítésével érhetünk el. A LAVET termékeket választva 
vevőink feladata állataik szeretete, boldogságának és jóllétének folyamatos fenntartása.

+
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Elsőre jól
Elkötelezettek vagyunk egy olyan vállalati kultúra megteremtése iránt, amely lehetővé teszi a feladatok megfelelő 
elvégzését, és megelőzi az azonos hibák ismétlődését.
Elkötelezettek vagyunk a hibák alapos kivizsgálása, a valós okok feltárása és azok alapján hatékony és fenntartható 
intézkedések meghatározása iránt, amelyek megelőzik a hasonló hibák előfordulását.

Innováció
Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a tudomány mai állásának megfelelő, korszerű gyógyszereket 
biztosítsunk vevőink számára

Nyitott ajtók
Vállalatunk motorját a munkavállalóink képezik. Elkötelezettek vagyunk, hogy olyan vállalati környezetet és kultúrát 
biztosítsunk, amelyben az ajtó minden munkavállalónk számára nyitva áll a véleménynyilvánításra.

Munkavállalói visszajelzés
Támogatjuk a munkavállalói visszajelzés különböző formáit, mint pl. az időszakos munkavállalói 
elégedettségmérést.

Véleménynyilvánítás
Várjuk minden dolgozónk véleményét, ha javaslata, kérdése vagy problémája van. A cégünk vezetése által 
képviselt nyitott ajtók politikája a véleménynyilvánítás különböző formáit teszi lehetővé bármilyen szankció nélkül.

Tisztelet a munkavállalók iránt
Cégünk vezetősége elkötelezett az iránt, hogy valamennyi munkavállalónkkal szemben tisztelettel, bizalommal, 
problémáik iránt megértéssel viselkedjünk. Hasonló elkötelezettséget kérünk és várunk el valamennyi 
munkatársunktól.

FILOZÓFIÁNK ÉS ELKÖTELZETTSÉGÜNK (folytatás)
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Képzés és oktatás
A folyamatos képzés és oktatás a minőség megteremtésének egyik alapeleme. Különösen fontos, 
hogy ne csak a folyamatok végrehajtásának módját, hanem azok szükségességét is megértsük.

Felelősség
Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy minden munkavállalónk érezze az egyéni felelősségét az általa 
végzett munkája során. Elkötelezettek vagyunk munkavállaóink felelősségérzetének növelése iránt 
anélkül, hogy azonnal dolgozóinkat hibáztatnánk egy-egy hiba előfordulása esetén ahelyett, hogy 
alaposan megvizsgálnánk a vonatkozó folyamat vagy rendszer esetleges hiányosságát.

Csapatmunka
Elkötelezettek vagyunk a csapatmunka fontossága iránt és támogatjuk annak megvalósítását.

Menedzsment és a munkavállalók távolsága
Fontos szempontnak tartjuk, hogy a vezetőség közvetlen benyomásokat és információkat szerezzen 
az egyes egységek munkájáról. Ezért bevezetjük a rendszeres vezetői séták intézményét.

A Magatartási és Etikai Kódex elveinek betartása
 
Valamennyi LAVET dolgozó köteles betartani a jelen Magatartási és Etikai Kódex elveit, 
amelyek a versenyképességünk fő hajtóerejét képezik.
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ETIKAI ELVEINK

A beteg állatok biztonsága, farmakovigilancia
Termékeink minősége, biztonságossága, valamint hatékonysága és az alkalmazásukkal kapcsolatos pozitív haszon-

kockázati mérleg alapvető fontosságú szempont számunkra. Termékeink minőségét és biztonságosságát folyamatosan 

monitorozzuk, hogy azok mindig megfeleljenek a vásárlóink elvárásainak és a hatósági követelményeknek.

Elkötelezettek vagyunk a beteg állatok biztonsága, a farmakovigilancia szabályok betartása és olyan vállalati kultúra 

kialakítása, valamint fenntartása iránt, amely biztosítja a gyógyszermellékhatások és egyéb farmakovigilanciával 

kapcsolatos információk továbbítását a farmakovigilancia csoportnak.

Minőség
A minőségre és az azzal kapcsolatos követelményeknek való megfelelésre, mint a biztonságos és hatékony 

termékek fejlesztésének és gyártásának, valamint az ellátás biztonságának nélkülözhetetlen elemére tekintünk.

Elkötelezettek vagyunk a minőség és a minőségügyi követelményeknek való megfelelés, valamint olyan vállalati 

kultúra kialakítása és fenntartása iránt, amely biztosítja a termékeinkkel kapcsolatos reklamációk továbbítását a 

minőségbiztosítási osztályunknak.

Kutatás és fejlesztés
Kutatási és fejlesztési tevékenységünket mindig a vonatkozó jogszabályok és irányelvek alapján végezzük a 

törzskönyvi dokumentációink minőségének és az abban foglalt adatok integritásának biztosítása érdekében.

Elkötelezettek vagyunk a kutató-fejlesztő munkatársaink egészségének és biztonságának védelme iránt. 

Ahol lehetséges, az állatkísérletek helyett alternatív megoldásokat keresünk. Amennyiben elkerülhetetlen az 

állatkísérletek végzése, fokozott figyelmet fordítunk az állatvédelmi szabályok betartására.
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Kapcsolat a vásárlókkal
Mindig pontos, valós és kiegyensúlyozott információt kell nyújtanunk a vásárlóinknak a termékeinkről, 

és tartózkodnunk kell minden olyan tevékenységtől, amely megtévesztheti a vásárlót.

Minden esetben a transzparencia elveit kell követni a vonatkozó jogszabályokkal és a jelen etikai 

kódexben foglaltakkal összhangban. 

Vesztegetés és korrupció megelőzése
A vesztegetés és a korrupció bármely formáját elfogadhatatlannak tartjuk. Ennek megfelelően tilos 

bármely érték vagy előny felajánlása, illetve elfogadása, amely döntéseket vagy tevékenységeket 

befolyásolhat. Ugyancsak elfogadhatatlan a harmadik fél bevonásával történő bármely hasonló 

tevékenység.

Beszerzés és kapcsolat a beszállítókkal
A beszállítók és egyéb szerződéses partnerek az eredményes működés fontos láncszemei. Ezért 

elkötelezettek vagyunk a megfelelően kiválasztott beszállítókkal való együttműködés iránt, amelyek 

osztják a minőség iránti elkötelezettségünket és üzleti etikai elveinket.

Hasonlóképpen elkötelezettek vagyunk a megbízható és minősített szerződéses partnerekkel való 

együttműködés iránt.
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Kartellellenes és tisztességes verseny
Üzleti tevékenységünket transzparens és etikus módon végezzük mindenkor a vonatkozó 

kartellellenes és versenyjogi szabályok betartásával.

Tartózkodunk a versenytársakkal való tisztességtelen együttműködéstől vagy bármely olyan 

tevékenységtől, amely befolyásolhatja a tisztességes verseny szabályainak érvényesülését. 

Tisztességes bánásmód, megkülönböztetés tilalma
Alapelvünk a tisztességes és méltányos bánásmód. Határozottan fellépünk a megkülönböztetés 

vagy gyűlöletkeltés bármely formájával szemben. 

Tiszteletben tarjuk munkatársaink másságát, annak bármely vonatkozását. Elfogadhatatlannak 

tartjuk és fellépünk a diszkrimináció, a gyűlöletkeltés, a munkahelyi agresszió és a nemek közötti 

egyenlőtlenség ellen.

Összeférhetetlenség
Döntéseinket mindig objektívan és az indokolatlan személyes érdekekre való tekintet nélkül 

hozzuk, véleményünket az előbbieknek megfelelően alakítjuk ki.

Elkötelezettek vagyunk a cég érdekeinek képviselete iránt az indokolatlan személyes 

érdekekkel szemben.
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Adatvédelem
Munkavállalóink, vevőink, beszállítóink és egyéb partnereink személyiségi jogait maximálisan 

tiszteletben tarjuk. A személyes adatokat csak olyan mértékben és ideig kezeljük, ami a kérdéses, 

meghatározott ügy kezeléséhez szükséges a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Információ felelős kezelése
Az információ az egyik legnagyobb érték. Ezért azt mindig gondosan kezeljük és óvjuk. A titoktartás 

és a szellemi tulajdon védelmének szabályait betartjuk és azt partnereinkkel is betartatjuk.

A cég és harmadik fél üzleti titoknak minősülő információt megtartjuk és a cégre vonatkozó 

információk nyilvános helyen történő közlése során kellő gondossággal járunk el. A munkavégzés 

során keletkező adatokat a vonatkozó szabályok szerint kezeljük.

Környezet, egészség és biztonság
Valamennyi tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a munkatársaink, a munkahely és a 

tágabb környezet védelmére, a természetes források, valamint a biológiai sokszínűség megóvására 

és támogatjuk a környezettudatos gondolkodást. 

Elkötelezettek vagyunk a jó környezeti, egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatok alkalmazása iránt.
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Emberi jogok
Munkánkat mindig etikusan, felelősen, az emberi jogok tiszteletben tartásával végezzük.

Folyamatosan fejlesztjük az emberi jogok és azok napi tevékenységeinkre gyakorolt hatásának 

értelmezését, beleértve mindazon hatásokat, amelyeket mi okozhatunk vagy amelyekben 

közreműködhetünk.

Véleménynyilvánítás
Valamennyi problémafelvetést, nem-megfelelőségre vonatkozó jelentést komolyan veszünk, alaposan, 

objektíven és időben megvizsgálunk. A jóhiszemű véleménynyilvánítással, problémafelvetéssel 

szembeni fellépést, megtorlást nem tartjuk elfogadhatónak. A véleménynyilvánítás segíti a 

problémák megoldását, az azok érdekében szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát.
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