A Roche jelenléte Magyarországon
számokban
Economic Footprint 2016

Doing now what patients need next
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.

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.

Ez ad értelmet mindennapi munkánknak. Elkötelezettek
vagyunk a tudományos pontosság, megkérdőjelezhetetlen
etikusság és a mindenki számára hozzáférhető gyógyászati innovációk mellett. Ma azért dolgozunk, hogy egy
jobb holnapot építsünk.

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.

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 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.

We are Roche.

We are Roche.

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 (total average annual headcount)
2010

318

2014

460

2015

640

2016

780

2017

850 tervezett /
projected

5 év alatt megduplázódott a munkavállalók száma, és
azóta is folyamatosan nő /
Doubling our headcount in 5 years, and continuing to grow
Nemzetiségek / Nationalities
739 H		

3 BR

1 NZ

1 RUS		

1 UK

1A

5 USA		

2 PRC

1P

1 S		

1 YV

1 ET

2 SK		

2 TR

1 PL

1 SLO		

1 VN

3 D		

1 GR

1 RO

1 UA		

1 HR

Végzettség / Education
95% felsőfokú végzettség
95% university degree qualified

= 50 munkavállaló /
50 employees

Roche Magyarország: Jelenlétünk a gazdaságban
Roche Hungary: Our Economic Footprint
Bevételünk közel 3/4-ét befektetjük Magyarországon
Nearly 3/4 of our revenue invested back into Hungary
Gyógyszeripari üzletág teljes bevétele
(kórházi és gyógyszertári) /
Total Pharma revenue (hospital and retail)
Diagnosztikai üzletág bevétele /
Diagnostics revenue
Klinikai vizsgálatok révén elért megtakarítás /
Saved treatment cost by Clin. Studies
Kongresszusi költségek /
Global congress cost (externals only)
Beruházás klinikai és beavatkozás nélküli 		
vizsgálatokba /
Clinical Trial and NIS Investment
3. fél által termelt érték /
Generated value at 3rd party (77E, Reg. Hub etc.)
Adók és járulékok /
Taxes & contributions

Bevétel / Revenue

Beruházás / Investments

5015 millió
3494 millió
5155 millió
*Minden üzletágra vonatkozó adat / Data for all divisions

A cég termék és szolgáltatás vásárlása /
Domestic suppliers

*

A cég által fizetett adók (Ft)
All taxes (HUF)

*

Nettó munkabér (Ft)
Net salary (HUF)

*

A cég termék és szolgáltatás vásárlása (Ft)
In purchased domestic service and goods (HUF)

Roche: Hosszú távú partnerség kialakítása
Magyarországon
Az egészség támogatása és folyamatos növekedés 1984 óta
Roche: Building long term partnerships in Hungary
Supporting health and growth since 1984
Gyógyszerellátás / Supply of Medicines
A Roche a magyar kórházak legfőbb gyógyszerellátója.
Roche is the leading provider of medicines to Hospitals.
Klinikai vizsgálatok / Clinical Trials
A Roche minden évben jelentős összegeket fordít mind a gyógyszerek, mind a
diagnosztikai eszközök kutatására és fejlesztésére.

This is how we packa
Roche invests heavily in researching and developing new medicines and diagnostic
our latest innovation
tests each year.
Szolgáltató Központ (Pénzügyi és emberi erőforrás) /
Shared Service Center (Finance and HR)

For example

2017-ben a budapesti központból nyújtott szolgáltatások körét bővítjük az IT
támogatással. Ez lagalább 120 fős léltszámbővítéssel jár.
We are bringing in new IT services to the Budapest SSC in 2017. This is a growth of
at least 120 employees.

our biopharmaceuticals

for the treatment of can
Our innovations
help millions of people

alleviating their sufferin

improving their quality o
We give them hope.

77 Elektronika Kft. (Diagnosztika) / 77 Elektronika Kft. (Diagnostics)
A Roche Diagnostics Ltd., a 77 Elektronika Kft. és Magyarország kormánya 5 éves
stratégiai együttműködést kötött egy új diagnosztikus eszköz gyártására vonatkozóan.
Untitled-1

1

A significant 5-year strategic cooperation agreement was signed between Roche
Diagnostics Ltd., 77 Elektronika Ltd., and the Government of Hungary regarding the
production of a diagnostic instrument.
Diagnosztikai eszközök / Supply of Diagnostics
A Roche eszközei pontos és megbízható eredményekkel segítik az orvosokat a helyes
diagnózis felállításában és a személyre szabott terápiában.
Roche instruments provide precise and reliable results for physicians to find the right
diagnosis and to personalize health care.
Európai Törzskönyvező Központ / European Regulatory Hub
A budapesti törzskönyvező központ részt vesz a Roche gyógyszerbiztonsági feladataiban,
koordinálja a törzskönyvi eljárásokat és az EU nemzeti hatóságokhoz történő törzskönyvi
beadásokat.
The European Regulatory Hub plays an important role in Roche drug safety-related
activities, coordinating regulatory procedures and submissions to EU National Health
Authorities.

A gyógyszeripari üzletág Magyarországon
Az egészségnyereség javítása
Pharmaceutical Division in Hungary
Supporting improved health outcomes
Terápiás területek és kezelt betegek /
Therapeutic area and patients treated

36

Jelenleg elérhető gyógyszerek száma
Number of currently available medicines

3

Kórházi terápiás területek száma
Number of hospital therapeutic areas

10534

Kezelt kórházi betegek száma
Number of hospital patients treated

150

Kórházak száma
Number of institutions

A Roche kórházi gyógyszereinek felhasználása terápiás területenként
Use of Roche hospital medicines by disease area
Egyéb onkológiai betegségek /
Other oncology diseases
9%
Tüdőrák /
Lung cancer

Gyulladásos betegségek /
Inflammatory diseases

23%

Vastag- és végbélrák /
Colorectal cancer

12%

15%
18%

23%
Hematológia / Haematology

Emlőrák /
Breast cancer

Klinikai vizsgálatok / Clinical Research
A Roche klinikai vizsgálatainak megoszlása
terápiás területenként
Roche Clinical Trials by disease area
Hematológia / Haematology
14%

Légzőszervi betegségek /
Pulmonology
Neurológia / Pszichiátria
Neurology / Psychiatry

9%
40%

Onkológia / Oncology

9%

19%

Immunológia / Gyulladásos betegségek
Immunology / Inflammatory diseases

6
1501
145

49
86

1919 millió

*

5619 millió

9%

Egyéb / Other

Terápiás területek száma
Number of therapeutic area
Kezelt betegek száma
Number of patients treated
Bevont vizsgálóhelyek száma
Number of sites
Klinikai és beavatkozással nem járó vizsgálatok száma
Number of Clinical Trials and NIS
Résztvevő kórházak száma
Number of hospitals
Roche beruházás (Ft)
Roche payments for CT (HUF)
Megtakarítás a gyógyszerkasszának (Ft)
Cost savings in HC drug budget (HUF)

*Klinikai vizsgálati készítmények nélkül / Without investigational medicinal products

A diagnosztikai üzletág Magyarországon
Minden betegnek a neki megfelelő terápiát
Diagnostics Division in Hungary
Fitting the Right Treatment to the Right Patient
Orvosi laboratóriumok – klinikai kémia & molekuláris diagnosztika /
Medical laboratories – clinical chemistry & molecular diagnostics

45 000

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

Szövettani laboratóriumok – Immunhisztokémia /
Histological laboratories – Immunhistochemistry

70%

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

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

100

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

A támogatás megoszlása tevékenységenként /
Supports by activities
Hibaelhárítás / Repair Visit

9%

Módszerfejlesztés / Applications
17%

13%
Karbantartás /
Maintenance

Ügyfél tréning /
Customer Training

35%

26%
Beüzemelés /
Installation

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 eddig
580 darab cobas® 6500 gépet értékesítettek
• Jelentősen növekszik az export: 2016-ban az export
mértéke 4,5 milliárd Ft (kb. 14 millió Euro) volt,
ami 2017-ben várhatóan további 2%-kal növekedni fog.

A cobas® 6500 előnyei:
• A ”Gold standard” módszer
automatizálása
• Pontos és biztonságos vizsgálati
eredmény
• A laboratóriumi munkakörnyezet
egységesítése
• A munkafolyamatok
optimalizálása.

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

Due to this tripartite agreement:

cobas® 6500 provides:

• New automatic lab machine (cobas® 6500) was
developed by Hungarian engineers

• Automation of the gold standard

• Enable global commercialisation under the Roche brand
name: 580 units of cobas® 6500 machines sold to date

• Consolidation of laboratory work
area

• Export increases significantly: export was
4,5 Bio HUF (14 Mio Euro) in 2016 and it will
higher with 2% in 2017 expectedly.

• Workflow optimization.

• Local R&D activity and local production are growing
• Significant expansion of local operations was realized.

• Precise and secure results

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

