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A KODEXBEN GyAKRABBAN HASZNALT KTFEJEZESEK Bs Rovrnirrsrr
MEGHATAnozASI

(Osszhangban a Gy6gyszer-kommunik6ci6 Etikai K6dex6ben, valamint a Medicines for
Europe Etikai K6dex6ben meghatir ozott fogalmakkal)

Adom{ny
Ellenszolg6ltat6s n6lktil adott t6mogat6s, illetve r6szben vagy egeszben, ingyenesen
6tadott ing6 dolog valamint rdszben vagy eg6szben ingyenesen nyrijtott szolg6ltatiis.

Betegszervezet
Olyan non-profit szervezet - idedrtve az llyen szervezeteket tdmcirito rigynevezett
erny6szervezeteket is -, amely 6ltal6ban a betegek, csal6dtagjaik vagy a gondoz6k
tSmogatils6val jon l6tre, 6s alapvetoen a betegek jogait, a betegs6get 6s a kezel6sre
vonatkoz6 inform6ci6kat mutatja be valamilyenteriryiits teriileten, valamint a betegek,
illetve gondoz6ik sziiks6gleteit 6s 6rdekeit k6pviseli, illetve t6mogatja.

Eg6szs6giigyi Szakember
Az, az eg6szsdgiigyi szakk6pesft6ssel rendelkezo szem6ly, aki a gy6gyszerek
aj6nl6sriban, rendel6s6ben, beszerzds6ben, 6n6kesitds6ben, forgalmazisitban vagy
alkalmaz6s6ban, 6s az egeszsegiigyi szolgdltatirs nyrijt6s6ban szerepet jifiszik, igy
kiilontisen az orvos, gy6gyszeresz, eg6szsdgiigyi szakdolgoz6, eg6szs6gtigyi
szolg6ltat6 szem6lyzet6nek taga vagy m6s, az egdszs6giigyben tev6kenykedo
szakember.

Eg6szs6gtigyi Szolg6ltat6 I Szervezet
B6rmelyjogi szem6ly,
(i.) amely eg6szs6giigyi, orvosi vagy tudom6nyos szervezet vagy t6rsas6g

(ftiggetlentil annak jogi vagy szervezeti form6j6t6l), igy p6ld6ul korhinak,
klinik6k, egyetemek, yagy egy6b oktat6si int6zm6nyek vagy szrivets6gek
(kiv6ve a Medicines for Europe Betegszervezet K6dex alapjrin
betegszervezetnek minostilo szervezeteket), amelynek cime, sz6khelye vagy
mtikdd6s6nek elsSdleges helyszine Magyaro rszitgon van, vagy

(ii.) amelyen kereszttil egy vagy tcibb Eg6szsdgiigyi Szakember szolg6ltatrisokat
nyrijt.

E gyiittm iikiid6si Megrillapodds
Az Egis Gy6gyszergyttr Zrt., Richter Gedeon Nyrt. 6s a Teva Gy6gyszergydr Zrt.
gy6gyszeripari v6llalatok, valamint a Generikus Gy6gyszergyitrt6k 6s Forgalmaz6k
MagyarorszagiErdekv6delmi Egyesiilete elnevez6sri civil szervezet iital aliirt, polgari
j ogi tarsas6 g letrehozits6ra vonatk ozo szerzodes.

Harmadik f6l 6ltal szewezett rendezv6ny
Olyan, - nem valamely V6llalat 6ltal, illetve nem valamely V6llalat megbiz6s6b6l
vagy erdek6ben kezdem6nyezetl vagy szervezett - fiiggetlen szakmai, illetve
tudom6nyos c6lokat szolg6l6 rendezv6ny 6s program, ide6rtve a Betegszervezetek
iital szervezett rendezv6nyeket is, amelynek szakmai programj6val, valamint a
programok tartalm6val kapcsolatos d6,nt6sek meghozatalfura a V6llalatnak nincs
befoly6sa.
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Juttatis
Kdzvetlen vagy kozvetett 6rt6kjuttat6s, amely akir pdnzbeli, ak6r term6szetbeni vagy
egy6b m6don tdrt6nik, akir prom6ci6s vagy egy6b c6llal kizdr6lag emberi
felhaszn6l6sra szolg6l6 vdnykdteles gy6gyszerkdszitmdnyek kifejleszt6s6vel 6s

6rt6kesitds6vel kapcsolatban. Kdzvetlen 6rt6kjuttat6s az, amelyet egy V6llalat
kcizvetlentil a Kedvezmenyezelt javdraad. K<izvetett 6rt6kjuttat6s az, amelyet harmadik
fel (igy p6ldriul szerzod6ses f6l, tigyndk, partner vagy t6rsult v6llalkoz6s [bele6rtve az

alapitv6nyt]) a V6llalat nev6ben a Kedvezmenyezett javitra ad, amennyiben a V6llalat
szdmitr a a Kedve zm eny e zett i smert v agy azonos ithat6 .

Kedvezm6nyezett
Betegszervezet, Egdszs6gtigyi Szakember, Eg6szs6gtigyi Szervezet, akinek a V6llalat
Juttat6st nyrijt.

K6dex
A Generikus Transzparencia K6dex.

Sziivets6gek
A Magyarorszdgon mrikrid6 gy6gyszereket gyrirt6 vagy forgalmaz6 V6llalatokat
6sszefog6 szakmai 6rdekkdpviseleti szervek: a Magyarorczdgi Gy6gyszergy6rt6k
Orsz6gos Szovets6ge 6s a Generikus Gy6gyszergySrt6k 6s Forgalmaz6k Magyarorszirgi
Erdekv6delmi Egyestilete egytittesen, illetve esetleges egy6b csatlakoz6 szewezet.

Tr{mogatis
P6nzbeli juttat6s, vagy egy6b anyagi elony juttat6sa, ide nem 6rtve az

ad6kedvezm6nyt 6s kezessdgv6llal6st.

Villalat(ok)
A K6dexet alfuiro Sz<ivetsdgekhez tartoz6, gyogyszereket gyart6 vagy forgalmaz6
gazd6lkod6 szervezet(ek).

Vrlllalati Rendezv6ny
Eg6szsdgtigyi Szakemberek, Eg6szs6gtigyi Szakembereket tcim<irit6 szervezetek,

tov6bb6 betegek, Betegszervezetek, illetve azok tagSai szdmitra valamely V6llalat
tital,vagy a Vrlllalat megbizirsih6l kezdem6nyezett vagy szervezett, illetve a V6llalat
6ltal t6mogatott program, esem6ny vagy <isszej<ivetel. V6llalati rendezv6nynek
min6stil kiildndsen a gyogyszerismertet6st elosegito rendezv6ny, szimp6zium,
tudom6nyos tan6csad6 testtileti iil6s, gy6rliltogatiis, tovrlbbk6pz6s, klinikai vizsg6lat
6s beavatkozdssal nem jar6 vizsgilat vizsg6l6i talillkozoja.
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1.2.

I. FEJEZET:
A KODEX SZABALYOZASI TTATTNNT

1.1. Tdbb generikus gy6gyszergyirto -Egis Gy6gyszergyir Zrt., Richter Gedeon Nyrt. 6s a
Teva Gy6gyszergyir Zrt.-, illetve ilyen szem6lyek 6rdekk6pviseleti szerve -Generikus
Gy6gyszergy6rt6k 6s Forgalmaz6k Magyarorsz6gi Erdekv6delmi Egyesiilete (a
tov6bbiakban: ,,Generikus Egyesiilet")- rigy hatiroztak, hogy a Gy6gyszer-
kommunik6ci6 Etikai K6dexe mellett letrehozzirk a generikus gy6gyszeripar6g 6s az
eg6szsegtigyi szakemberek, illetve eg6szs6grigyi szolg6ltat6k 6s szervezetek k<izcitti
egytittmtikcidds r6szletes kozzetetelere vonatkoz6 kovetelm6nyeket tartalmaz6
"Generikus Transzparencia K6dexet", amely megfelel a Medicines for Europe Etikai
K6dex6nek (,,Code of Conduct") 7. fejezet6ben (,,7. Transparency Rules and
Requirements") tal6lhat6 transzparencia szab6lyoknak, valamint a magyar jogszab6lyi
el5ir6soknak.

Az Egis Gy6gyszergyitr Zrt., Richter Gedeon Nyrt. 6s a Teva Gy6gyszergyir hrt.
gy6gyszeripari vtillalatok, valamint a Generikus Egyestilet -mint civil szervezet- 2016.
december 6-6n Egyiittmtikddesi Meg6llapod6st irt al6, 6s arra v6llaltak kcitelezettsdget,
hogy kdzds c6ljuk el6r6se 6rdek6ben j6hiszemtien egytittmtikodnek 6s minden toliik
elvarhat6t megtesznek a Transzparencia Egyiittmtikdd6s c6ljainak elomozditiisa
6rdek6ben.

A2016. december 6. napj6n al6irt Generikus TranszparenciaK6dex elfogadris6t krivet6en
lehetov6 viilt, hogy m6s szervezetek is csatlakozhassanak a Generikus Transzparencia
K6dex alkalmazoihoz.

A Magyarorsz6gi Gy6gyszergy6rt6k Orsz6gos Sz6vets6ge (a tov6bbiakban:
,,MAGYOSZ") 2018. m6jus 29-i Kcizgyrilds6n dcintritt a Medicines for Europe
sz<ivets6ghez valo csatlakoz6sr6l, eziital a MAGYOSZ Tags6ga elfogadta a brtisszeli
szervezet tagsSg6nak feltdteleit, a szervezet szabilyzatait, t<rbbek kdzdtt a transzparencia
szab6lyok implementrilisrinak felt6teleit is. Ennek megfeleloen 2019. november 13-in a
MAcYosZkezdemenyezte a2016. december 6. napjrin al6irt Generikus Transzparencia
K6dexhez val6 csatlakoz6si sz6nd6k6t.

A Sztjvets6gek egyet6rtenek abban, hogy a generikus gy6gyszeripamak olyan norm6kat
6s elveket kell fel6llitania, amelyek el6segitik a bizalom 6pit6s6t, a feleloss6gteljes
viselked6st 6s tiszteletet a gyogyszeripari v6llalatok es az egeszs6gtigyi kdziiss6g, kozttik
az eg€szsegUgyi szakemberek, egeszs6g[gyi szervezetek, betegek es betegszervezetek
kdzott.

A Szovets6gek nyilv6nosan 6s kdzcisen feleloss6get v6llalnak az i-i.lifihat6, etikus
kereskedelem6rt, valamint a minden eddigin6l hat6konyabb, hazai 6s nemzetkdzi
viszonylatban is p6lda 6rtdkti 6nszab6,ly ozdsefi .

A Szdvets6gek kdzdsen 6pitenek a vSllalatok tev6kenys6ge sordn mtikod6 kapcsolatok
integritils6ra, kdlcs<incis tisztelet6re, egyiittmrikdd6s6re, fog6konys6g6ra,
elsz6moltathat6s6g6ra 6s transzpar enciljira.

A Szdvets6gek elktitelezettek az ig6nybe vett szolg6ltatrisok tisztess6ges piaci 6rt6ke 6s
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2.1.
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az eg6szsdgiigyi szakemberekkel, eg6szs6giigyi szervezetekkel, betegekkel,

betegszervezetekkel val6 kapcsolatok naprak6sz dokument6l6sa ir6nt.

Jelen K6dexet a Szdvetsdgek illet6kes ddnt6shoz6 testtiletei elfogadt6k, annak

m6dosit6sdra a Szcivets6gek K<izgyril6sei jogosultak a belsS elj6r6si rendjtikben foglalt
szab6lyok szerint.

A Szdvets6gek elismerik, hogy a Generikus Transzparencia K6dexkizir6lag a Medicines
for Europe Transzparencia K6dex6vel 6s a magyar jogszab6lyokkal osszhangban

m6dosithat6, azokkal ellen6tes rendelkez6sek nem fogadhat6ak el.

A Szcivets6gek ugyancsak tudom6sul veszik, 6s k<itelezettsdget vdllalnak arra, hogy

Medicines for Europe Transzparencia K6dex6nek m6dosit6sait is kritelesek megfelelSen,

a Medicines for Europe iital eloirt felt6telek szerint 6s hat6rid6k betart6s6val

implement6lni. Kritelesek tov6bb6 a Generikus Transzparencia K6dexet m6dositani,

amennyiben annak rendelkezdsei jogszab iiyviitozits folyt6n a hat6lyos jogszab6lyokkal

m6r nem 6llnak <isszhangban.

2.4. Jelen K6dex szciveg6t a Generikus Egyesiilet Kdzgyilese 2020. szeptember 9-6n, a
MAGYOSZ Kdzgyillse 2020. szeptember 3-6n fogadta el. 2020. okt6ber 1-t6l kell
alkalmazni.

3. A Sz<ivets6gek 6s a V6llalatok jelen K6dex eloir6sait 6s a K6dex szellem6t magukra ndzve

kotelez6 drvdnytitrek tekintik. A Szdvets6gek saj6t tagv6llalataik k6pviselet6ben 6s

szitmira kivannak kozzeteteli szab6lyokat meg6llapitani. A K6dex betartils6t 6s

alkalmaz6sat ajanljik minden m6:s, Magyarorsz6gon a gyogyszergy6rtSs 6s forgalmaz6s

teriiletdn mrikod6, a Szrivets6gekhez nem tartoz6 term6szetes 6s jogi szem6ly r6sz6re is.

A K6dex alfuiroihoz b6rmely gy6gyszerpiaci szerepl6, illetve ezek szovets6ge

csatlakozhat.

1.2.

II. FEJEZET:
A GENERIKUS TRANSZPARENCIA T6UTX HATALYA

A jelen Generikus Transzparencia K6dex hat6lya a Vdllalatokra terjed ki, akik k6telesek

a jelen Generikus Transzparencia K6dex eloirdsait betartani.

A jelen Generikus Transzparencia K6dex az Eg€szsdgiigyi Szakemberekkel 6s

Eg6szs6gi.igyi Szolg6ltat6kkal/Szervezetekkel, valamint Betegszervezetekkel folytatott
bizonyos tev6kenys6gekre, 6s bizonyos Juttat6sok kozzetetelere vonatkozik.

A jelen Generikus Transzparencia K6dex az Eg6szs6gi.igyi Szakemberekkel 6s

Eg6szs6gtigyi Szolg6ltat6kkal/Szervezetekkel, valamint Betegszervezetekkel folytatott
interakci6kraalkalmazand6, amirletezo Gy6gyszer-kommunikdci6 Etikai K6dex6nek

rendelkez6seivel cisszhangban.

A Generikus Transzparencia K6dex fogalom meghatdrozdsait a Gy6gyszer-
kommunik6ci6 Etikai K6dex6ben, valamint a Medicines for Europe Etikai K6dex6ben
meghatfurozott fogalmakkal 6sszhangban, illetve az ott meghatitrozottak szerint kell
6rtelmezni.

2.3.

1.1 .
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2. Nem tartoznak a kdzzeteteli kritelezettseghatiiya al6:
- az orvosi rendelvdny ndlktil kiadhat6 (OTC) gy6gyszerekkel kapcsolatos Juttatiisok,

valamint
- a rendezvenyszervezovel kdt0tt stand-b6rleti szerzodesek, mely m6s t6mogat6si

tev6kenys6ghez nem kapcsolhat6ak.
- kutat6s-fejleszt6si tev6kenys6ggel vagy piackutat6ssal kapcsolatos dijak.

III. FEJEZET:
A GENERIKUS TRANSZPARENCIA T6NNX BRVNNYNSITESE

A Vrillalatoknak mindent el kell k6vetnitik ajelen Generikus Transzparencia K6dex
eloir6sainak marad6ktalan betart6sa 6rdekdben. Mindemellett, ha a Generikus
Transzparencia K6dex, jogszab6ly vagy a V6llalat szfumirra kdtelezo szabiiy k<jz<itt
olyan ellentmondiis el fenn, amely ellehetetleniti a Generikus Transzparencia
K6dexnek val6 megfelel6st, a jogszabdlyi eloiriis betart6sa mellett a Generikus
Transzparencia K6dexben szereplS eloir6sok betart6s6nak elmulasztiisa nem min6stil a
Generikus Transzparencia K6dex megszeg6s6nek.

A Szdvets6gek a K6dex rendelkezdseibe titk<jzo magatart6s meg6llapft6sa, tov6bb6 a
K6dex v6grehajt6s6t segito ir6nymutatisok kozz6t6tele 6rdek6ben Transzparencia
Bizotts6g (tov6bbiakban: ,,TB") elnevezdssel bizotts6gi form6ban mrikrid6 v6grehajt6
szervet hoznak l6tre 6s meghatftrozzitk jelen Kodex keretei kdzott annak iigyrendj6t
azzal, hogy a TB ahozzit benytrjtott panaszokat a K6dex eloir6sainak alkalmaz6s6val
birrilja el.

IV. FEJEZET:
A GENERIKUS TRANSZPARENCIA K6DEX U,6INASAI

Juttatiso k kdzziltiltele

A V6llalatok 6s az Eg6szs6gi.igyi Szakemberek/Szervezetek, valamint Betegszervezetek
kdz<itti egyiittmtiktid6s r6szleteinek piaci szereplok fe16 tdrt6no kozzetetele elosegiti a
tudatos ddnt6shoz6st 6s segit megakad6lyozni a nem etikus 6s jogszenitlen viselked6st.

A Generikus Transzparencia K6dex eloirja a V6llalatok sztrmirra, hogy hozzanak
nyilv6noss6gra minden olyan Juttatiist, amely <isszeferhetetlens6ghez vezethet.

A Generikus Transzparencia K6dex dsztdndzi a Juttat6sok Kedvezm6nyezettjeit, hogy
j6ruljanak hozzit adataik nyilv6nossdgrahozatalilhoz, amennyiben azllyenkdzzdtetel a
betegek yagy a lakoss6g 6rdek6t szolg6lja.

Azokat a Juttat6sokat is nyilv6noss6gra kell hozni, amelyeket harmadik fdl nyrijt egy
V6llalat nevdben egy Kedvezmenyezett javira, illetve ahol a V6llalatnak tudom6sa van
vagy ismeri azt a Kedvezmdnyezettet, akihez a Juttat6s keriil.

1.



A Juttatrisba b6rmilyen olyan 6rt6k beletartozik, amelyet egy V6llalat nyrijt vagy ,,ad 6t"

a Kedvezm6nyezettnek k<izvetlentil vagy kdzvetve a nev6ben elj6r6 harmadik f6len
keresztiil, idedrtve apdnzbeli vagy term6szetbeni juttat6st is, igy p6ld6ul6tkez6s, utazis,
vend6gl6t6s, aj 6nd6kok.

A V6llalatok kozz6teszik azon Juttat6sok dsszegeit, amelyek 6sszer[ien besorolhat6ak
az alilbbi kateg6riak egyik6be. Azokat a Juttat6sokat, amelyek nem szerepelnek az

al6bbi felsorol6sban, a Generikus Transzparencia K6dex 6rtelm6ben nem kell
kozz6tenni.

1. 1. JuttatSsok Kedv ezmfiny ezett nev6t tartalmaz6 kdzz6t6tele

1.1.1. Juttatis Betegszervezetnek:
- Tdmogatds: pdnzbeli 6s term6szetbeni;
- Szolgdltatdsi d{jak: szerzoddses szolg6ltat6sok betegszervezetenk6nti

bont6sban, beledrtve atdmogatttsok 6s a dijak leir6siit (igy p6ld6ul oktat6si cdhi
ny6ri t6bor, betegs6g vililgnapja, ismeretterjeszto kiadvSnyok elk6szit6se)

t6mogat6s tipusonk6nt 6s dijank6nt, az adott 6vre vonatkoz6 dsszeggel.

1.1.2. Juttatds Eg6szs6giigyi Szakembernek:
- Szolgdltatdsi ds tandcsaddi dijak:<isszesitett honor6rium (nem beleszitmitva

az etel-, ital-, utaz6si 6s sz6ll6skdlts6geket), amit egy V6llalat frzet az

Egdszs6giigyi Szakembernek a szolg6ltat6snyrijtSs ellen6ben, igy p6ld5ul

tan6csad6i testiiletek til6sein val6 r6szvdtel, el6ad6start6saaVSllalatiital
szew ezett rendezv6nyen, r6szv6tel f6kuszcsoportban.

- Rendezv,lnyek, kdpzdsi tdmogatds, gdrldtogatdsok: A V6llalatok (a sajrlt 6s

a le6nyv6llalataik vonatkoz6s5ban) az l.l.2.a),vagy az l.l.2.b) pontj5ban

meghatarozott lehetSs6gek kdzi.il v6laszthatnak ezen kozz6t6tel form6ja
kapcs6n:

1.1.2. a) Eg6szs6giigyi Szakemberek szerinti bontrls
A rendezv6nyek sz6ma (de nem a penzbeli 6rt6ke), amelyekre
Eg6szs6gtgyi Szakember tSmogatdst kapott (ide tartozhat a

regisztr6ci6s dij, az utazils es a szitllils kifizet6se). A tSmogat6st

Eg6szs6giigyi Szakemberek szerinti bont6sban kell k<izzdtenni az

al6bbi kateg6ri6kban:

- Harmadik fdl dltal szervezett kongresszuson val6 rdsmdtel
tdmogatdsa, amelyre aYilllalat fizeti a regisztr6ci6s dijat, utazitst
6s sz6116st. Fel kell ti.intetni, hogy azadott rendezvdny helyilhazai,
Eur6p6n beltili vagy kivtili.

- Gydrldtogatdsok
- Vdllalati Rendezvdny, ahol azEgdszsegiigyi Szakember sz6ll6sifi,

illetve reptil6ritj 5t a Y illlalat ftzeti.

1.1.2. b) Rendezv6ny szerinti bontfs
Az Eg6szsegiigyi Szakember r6sz6re kifizetett t6mogat6s

teljes cisszesitett cisszege, konferencia vagy rendezv6ny szerinti
bont6sban, az alirbbiak szerint:
- Harmadik .fdl dltal szervezett kongresszuson val6

tdmogatdsa:

rdsmdtel

"N''



2.1.

rdszvdteldt t6mogatt6k.
Gydrldtogatdsok: az osszes kiad6s, bele6rtve az Egeszsegtgyi
Szakemberek szfimdt, akiknek a r6szv6tel6t t6mogatt6k.
Vdllalati Rendendny: az <isszes kiad6s, bele6rtve a

kedvezm6nyezett Eg6szs6gtigyi Szakemberek szdmd| akiknek a

r6szv6tel6t t6mogatt6k.

1.1.3. Juttatfs Eg6szs6giigyi Szervezetnek:
- Szolgdltatdsi ds tandcsad1i d{jak: cisszesitett honoriirium (nem beleszitmitva

az 6tel-, ital-, utazisi 6s szSll6skdlts6geket), amit egy V6llalat az
Eg6szs6gtigyi Szervezetnek fizetett a szolgiitat6s nyrijt6sa ellen6ben, igy
p6ld6ul tan6csad6i testiiletek i.il6sein val6 r6szv6tel, eload6s tart6sa a V6llalat
6ltal szerve zett r endezvdnyen, rd szvdte I fokuszc soportban.

- Adomdnyok ds tdmogatdsok: az osszes kiad6s 6s az adomdny vagy juttat6s
r<ivid leir6sa (igy p6ld6ul p6nz kutat6sra, berendez6s adomirnyozdsa, term6k
adom5ny), bele6rtve a t6mogat6sok, adom6nyok 6s a dijak leir6s6t (igy
p6ld6ul oktatrisi c6hi nyari t6bor, betegs6g vil6gnapja, ismeretterjeszt6
kiadvdnyok elk6szit6se) tamogatas, adom6ny tipusonk6nt 6s dijankdnt, az
adott 6vre vonatkoz6 dsszeggel.

M6dszertan

A V6llalatok a kozz6t6tellel egyidejtileg nyilv6nossdgrahozzdk azt a m6dszertant,
amelyet a kdzzetetel elk6szit6se sor6n az egyes kateg6ri6khoz tartoz6 Juttat6sok
me ghatitr o z6s a d s kate gorizii6sa s o riin alkalmaztak.

A m6dszertan tartalmazza a Juttat6sok sz6mit6si alapjait, a tcibb6ves szerz6d6sekkel
kapcsolatos r6szleteket, az AFA 6s egy6b ad6, illetve deviza szempontokat, valamint
a Juttatils kifizet6s6vel 6s osszeg6vel kapcsolatos egy6b r6szleteket.

A Vrlllalatoknak az AfA-t 6s mils ad6kat is fel kell tiintetniiik a nyilvdnos siryra hozatal
sor6n.

A V6llalatok magyar forintban hozzdk nyilv6nossdgra aKedvezm6nyezetteknek adott
Juttat6sokat.

Adatv6delem 6s hozzrijrirulfs

A V6llalatok a kozzetetel sor6n a hat6lyos adatv6delmi jogszabitlyoknak 6s

vonatkoz6 adatkezelesi, adatv6delmi el<iir6soknak megfelekien j6rnak el.

V6llalatok - a hat6lyos adatv6delmi jogszabitlyoknak megfelel6en - az egyes
Egdszs6giigyi Szakemberek hozzi$6rul6s6t krivet6en jogosultak az oket erint6
Juttatilsok adatainak kdzzetetelere. Amennyiben az Eglszsdgiigyi Szakember a
hat6lyos adatv6delmi jogszab6lyok 6ltal el6irt m6don nem j6rul hozzS a

kozzetetelhez, aY illalat az adott E gdszs6giigyi Szakembert 6rint6 Juttatisokat n6v

2.2.

2.3.

2.1.

3.1.

3.

1'



1.

4.1.

1.2.

4.3.

5.

n6lktil teszi kozze. Ha t6bb Eg6szsegtigyi Szakember sem j6rul hozzt a

kozzdt5telhez, a Juttat6sok adatait <isszesiteni kell 6s a kozzetetelben az

E 96 szs6 gtigy i S zakemberek ci s sze sitett szitmit kel I szerepeltetni.

Kdzz6t6teli platform ok

A JuttatSsokat a V6llalatok a nyilvdnossdg szitmirra kcinnyen hozziferheto form6ban
teszik kozz6, amely az adott V6llalat honlapj6n val6 kozzet6tellel t<irt6nik.

A vonatkoz6 szabiiyozitsoknak 6s eloir6soknak megfeleloen - ide6rtve a jelen

Generikus Transzparencia K6dexet is - a kdzzetetelre abban azorszdgban keriil sor, ahol
a Kedvezm6nyezettel szerzod6sben 6116 Vdllalatnak vagy le6nyvdllalatdnak
sz6khelye, v agy a Kedvezmd ny ezett lak6he lye/szdkhelye tal6lhat6.

A V6llalat felelos azdrt, hogy az inform6ci6k megfelelo ideig online form6ban el6rhetoek
legyenek.

Mris elfogadhat6 kdzz6t6teli formf k

A V6llalatok a jelen Generikus Transzparencia K6dex szerint nem kotelesek a

kozzeteteke, amennyiben a Betegszervezeteknek, Eg6szs6gtigyi Szakembereknek 6s

Eg6szs6gtigyi Szervezeteknek tdrt6no juttatdsok kozzetetelet m6s onszabilyozo
6rdekkdpviseleti szervezet transzparencia rendszere szabdlyozza (igy p6ld6ul EFPIA
Code of Conduct), felt6ve, hogy ezek az alternativ kozzetetelek legal6bb annyira
szigorfak, mint a Medicines for Europe-6, bele6rtve a kozzetetelek nyilv6nos
el6rhetos6g6t is.

Kdzzflt 6tel gyako ris r[ ga

A Juttat6sokkal kapcsolatos kozz€tetel napt6ri 6venk6nt tdrt6nik, 6s minden
jelent6st6teli idoszak egy teljes napt6ri 6vet fed le.

A 2016. december 6. napjan al6irt Generikus Transzparencia K6dex elso jelent6stdteli
id6szaka a2017. napt6ri 6v volt. Az elso kozzeteteleket 2018. janu6rj6t6l kezdodoen
kellett megtennie az Egyiittmrikdd6si Meg6llapod6st aliir6 civil szewezet
gy6gyszeripari tagvSllalatainak, valamint a MegSllapod6st al6ir6 gy6gyszeripari
V6llalatoknak. A Juttatiisokkal kapcsolatos adatokat a V6llalatol<nak2017.janu6r l-tol
kellett gyrijteniiik.

A MAGYOSZ Ydllalatainak elso jelent6st6teli idoszaka a 2020. naptrlri 6v. Az els6
kozzeteteleket202l. januarj6t6l kezdodoen kell megtenni. A Juttat6sokkal kapcsolatos
adatokat a V6l lalatolaak 2020 . j anu6r I +6 I kell gytij teniiik.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4. Javasolt akozzetetel mihamarabbi megt6tele, de legk6s6bb a vonatkoz6 jelent6st6teli
idoszak v6g6t koveto 6. h6nap v6g6ig (rinius 3O-ig).

J



V. FEJEZET:
A TRANSZPARENCIA BIZOTTSAG NTUToONSERE VONATKOZO SZABALYOK

1. Eljfr6si szab6lyok

1.1. A TB a Generikus TranszparenciaK6dex szabllyaibaiitkdzo panaszokat 6s vit6s iigyeket
a Generikus Transzparencia K6dex eloiriisainak alkalmaziisixal, igyrendje alapjarr
bir6lja el.

1.2. A hatdlyos jogszab6lyok rendelkezdseibe titk6zo magatart6s eset6n az ezen
jogszabdlyokban meghatfurozott rekl6mfeltigyeleti, versenyfeltigyeleti, miis kozigazgatisi
6s bir6s6gi eljdr6s megindftrlsithozvalojogosults6got a Generikus Transzparencia K6dex
alapj6n kezdem6nyezett, illetve lefolytatott elj6r6s nem 6rinti.

2. A Transzparencia Bizottsig iigyrendje

2.1 A TB iisszet6tele 6s tagiainak megvilasztfsa

2.1.1. A TB hat (6) tagb6l 6ll. A TB tagok a szdvets6gek k6pviselet6ben vesznek rcszt a

TB munk6j6ban, jogaik 6s kotelezettsdgeik egyenlok, tevdkenysdgiiket az
lnszabiiyozds 6rv6nyesft6se 6rdek6ben vegzik. A TB tagok konkr6t
transzparencia iigyekkel cisszefiiggo feladataihoz kapcsol6d6an nem utasithat6k,
feleloss6gre nem vonhat6k.

2.1.2. A TB tagok a Sztivets6gek (3-3) fos deleg6ltjaib6l tevodnek 6ssze. Kapcsolt
v6llalkoz6snak minosiilS V6llalatok jelciltjei koztil a TB-ba legfeljebb egy (1) tag
viiaszthato meg fiiggetlentil att6l, hogy azok a Szovetsdgek kriztil melynek, vagy
melyeknek tagjai. Minden V6llalatnak csak egy (1) megv6las^ott TB tagja lehet,
ftig getlentil a S zovets6 gekben e gy idej tile g fenn6ll6 tag srigukt6 l.

2.1.3. A TB-ba deleg6lt tagokat a Szdvets6gek 6vente saj6t hat6skdriikben viiasztjak
meg minden 6v mrijus 31-ig. A Szdvets6gek Elncikei a megv6lasztott tagok
n6vsorar6l egym6st legk6sobb a megviilaszt6st kdveto nyolc (8) ndpon beltil
irrisban tajekonatjik A Szcivets6gek a megv6lasztott tagok visszahiv6sira a sajdt
mtik<id6si szabiiyzatuk szerint jogosultak azzal, hogy a visszahivott tag hely6be
egyidejtileg rij tagot deleg6lnak. Ugyanez 6rvdnyes a TB-tagsiig b6rmely m6s
okb6l tort6n6 megszrin6se eset6re is. A TB tagok tagsdga minden 6v jrilius 1-j6n
kezdodik, a tagok dvente t\rav6,laszthat6k a Szdvets6gek alapszab6lyainak
megfeleloen.

2.L.4. A TB-ba deleg6lt tag lehet
a) gy o gy szeripari vril lalat munkaviil lal 6j a,

b) Sz<ivets6g alkalma zottja.

2.1.5. A TB-ba deleg6lt tag
a) javasolhatja a TB feladatkdr6be tartozo kdrd6s megt6rgyal6siit, amelyet a TB

legk<izelebbi til6se el6 kell terjeszteni,
b) elj6r6s megindft6s6t kezdemenyezi a K6dex szabdlyait sdrto magatartds

gyanrij616l val6 tudom6sszerzds6t kcivetoen,
c) kdteles r6szt venni a TB munk6l6ban 6s megjelenni az iil6seken,



d) tev6kenys6g66rt dijazdsra nem jogosult,azt a hat6lyos magyar jogszab6lyok,
etikai eloir6sok 6s kiilclnosen a Generikus Transzparencia K6dex eloir6sai
szerint koteles ell6tni.

2.1.6. A TB tagmegbizat6sa megszitnik, amennyiben
a) a TB tagnak az ot delegSlo villlalattal fenn6ll6 munkaviszonya b6rmely okb6l

megszrinik;
b) a TB tagmegbizat6sa lej6r;
c) a TB tag megbizat6s6r6l lemond;
d) a TB tagot megbizatisa al6l felmentik, amennyiben a jogszab5lyi, illetve az

etikai el6iriisokat megszegi;
e) a TB tag meghal.

2.1.7. Amennyiben a TB tag megbizatisa a fenti okok miatt megsztinik, harminc (30)
napon beli.il rij TB tagot kell vrilasztani.

2.1.8. A TB tagSai, maguk k<iztil azelso alakul6 iil6siik<in TB Elncrkcrt v6lasztanak.

2.1.9. A TB Elndk mandiituma egy (1) 6vre sz6l, 6s a TB Elnrik rijrav6laszthat6.

2.1.10. A Szovets6gek egyhangrilag javasolhatj5k a TB Elndk felment6s6t.

2,1,11. A TB tagok egyhangri drintdse szi.iksdges a TB Eln<ik tiszts6g6bol t6rt6no
felment6s6hez.

2.1.12. Az elndk feladat- 6s hat6skor6be tartozik (kiil<in dijazis n6lkiil):
a\ a TB tildseinek osszehiv6sa 6s levezet6se, adminisztratfv teend6k

lebonyolit6sa,
b) amennyiben az tigy jelleg6re tekintettel az indokolt, a gyogyszeripari

vdllalatokt6l fi.iggetlen 6rintettek meghiv6sa a TB iil6s6re,
c) a TB ddnt6seinek szakmai el6k6szit6se, ir6sba foglalSsa, 6s az drintett felek

r6sz6re va16 megkiild6se;
d) a dont6s(ek) v6grehajt6s6nak ellenorzdse;
e) a K6dex szabitlyainak betartat6sa feletti 6rk<id6s,

I a TB k6pviselete.

2.2. A TB til6sei 6s eljirisa

2.2.1. A V6llalatoknak a bejelent6s TB-hoz t<jrt6no benyrijt6s6t megel(5z6en el6szdr
egym6s kdzdtt kell megkis6relniiik a s6relmes iigy rendezds6t.

2.2.2. A TB elj6r6sa bejelent6sre indul. A TB saj6t hat6skdrben is indithat vizsgiilatot a

tudomiis6ra jutott iigyek eset6ben. Bejelent6s n6lkiil indul az elj6r6s, ha az eljitrds
lefolytatSs6t TB tag kezdemdnyezte. Bejelentdst krzitr6lag a V6llalatok
nyrijthatnak be.

2.2.3. Az adatvedelmi jogszabrilyokkal 6s egy6b ir6nymutat6sokkal dsszhangban a

bejelento k6rheti, hogy a TB az adatait zfurtan kezelje. Ebben az esetben aTB az
eljrlr6s sor6n es an kdvetoen is bizalmasan kezeli a bejelento adatait. Ha a

bejelent6 k6ri, kil6t6t a TB elndke a TB tagiai elott sem fedheti fel. A bejelento
kil6tdt ilyen esetben a TB Eln6k csak akkor fedheti fel, ha ennek hiany6ban a



vizsg6lat nem lenne lefolytathat6.

2.2.4. A n6vteleniil tett bejelent6seket a TB nem vizsg6lja.

2.2.5. A TB eln<ike a be6rkezett bejelent6st - ftiggetleniil att6l, hogy a bejelent6 azt
megtette-e vagy sem - a kifog6solt V6llalatnak aj6nlott, tdrtivevdnyes vagy
szem6lyes k6zbesit6s tfijirn a bejelent6s kezhezvetel6t kdveto tiz (10) napon beliil
lev6lben megki.ildi 6s felsz6litja, hogy aziggyel kapcsolatos 6ll6spontj516l a lev6l
kezhezv1teldt koveto tiz (I0) napon beltil a TB-ot t6j6koztassa. A TB az igyet
6rdemben csak a hat6rid6 letelte utitn titrgyalhatja, fiiggetleniil att6l, hogy a
megkeresett V6llalat hat6rid6n beltil nyilatkozott-e. Amennyiben a TB az eljitri.st
saj6t hat6skdrben inditja meg, rigy az lrintett V6llaltot 6rtesiti az iitala 6szlelt,
vdlelmezetten Generikus Transzparencia K6dex rendelkez6seibe titk<izo
magatartiisr6l. A tov6bbiakban az eljftrtrs lefolytat6sa megegyezlk a bejelent6sre
indult eljar6s menet6vel.

2.2.6. A TB-hoz benyrijtott bejelent6snek az iigy elbir6lisirhoz sziiks6ges valamennyi
adatot 6s bizonyit6kot tartalmaznia kell. Amennyiben a bejelent6s ezeket nem
tartalmazza, a TB a bejelentdst benyrijt6 felet az eljar6s sor6n egy alkalommal,
hat6rido megjel6l6s6vel, hi6nyp6tlSsra sz6litja fel. Ilyen esetben az eljirisi
hat6ridok a hi6nyp6tlils be6rkez6s6tol sz6mitanak. Ha a megkeresett fel hat6ridore
a hiSnyp6tl6sban foglaltaknak nem tesz eleget, aTB az elj6r6st
a) lezirhatja, amennyiben a rendelkezdsre all6 inform6ci6k alapj6n nem

lehets6ges a vrzsgillatot lefolytatni, vagy
b) a rendelkezds6re 6116 adatok 6s inform6ci6k alapjan a beadvdnyt 6rdemben

elbir6lja.

2.2.7. A TB tagjai 6s elnrike a TB elj6r6s6val dsszefliggdsben tudom6sukra hozott
adatokat, inform5ci6kat 6s iratokat, - amennyiben azok nem k<iztudom6sriak -
kotelesek a hat6lyos jogszabdlyi (adatv6delmi, polg6ri jogi) eloiriisoknak
megfeleloen kezelni, azokat megorizni, 6s biztositani, hogy azok sem az eljitris
alatt, sem ail. k<ivetoen ne jussanak ana jogosulatlan harmadik szem6ly
tudom6s6ra. Ez iritnyad6 a Szovets6gek elnrikeire 6s a V6llalatok k6pviseloire is.
A TB tagjai 6s az elndk a TB 6ltal j6vahagyott titoktart6si nyilatkozatot tesz,
amelyet a tags6g illetve megbizatis megsztin6setol szitmitott rit (5) 6vig a TB iratai
kiizcitt meg kell orizni.

2.2.8. A TB el6 keriilt iigy elbir6l6sdban az esetben 6rdekelt vagy drintett fellel
munkav6gz6sre vagy szolgSltatris nyrijt6s6ra ir6nyul6 jogviszonyban 6116 TB tag
nem vehet reszt. Az tigy elbir6l6sa alatt az eljitris megindit6s6r6l val6 d<intdst, az
elj6r6sban val6 r6szv6telt, az 6rdemi ddnt6shozatalt 6s a feltilvizsg6lati eljdr6st is
6rteni kell. A TB el6 keriilt iigy elbirril6s6ban az esetben 6rdekelt vagy 6rintett TB
Elndk azijgy elbiriil6sa alatt az elj6r6sban 6s a feltilvi zsgfllati eljar6sban nem vehet
reszt. Az 6rdekeltsdget vagy drintetts6get az 6rdekelt vagy 6rintett TB tagnak vagy
TB Elnrjknek, tov6bb6 annak kell bejelentenie a TB fel6, akinek err6l tudom6sa
van. Az 6rdekelts6grol vagy 6rintettsdgrol a TB egyhangiran dont.

2.2.9. A TB sziiks6g szerint tart til6st. A TB iil6s szem6lyes r6szv6tel helyett elektronikus
hirkcizl6 eszkdzdk - skype, telekonferencia - ig6nybev6tel6vel is lefolytathat6. A
TB til6seit az Elnok az til6st megelSz5en legal6bb nyolc (8) nappal ir6sbeli



6rtesitds megkiild6s6vel hivja 6ssze.

2.2.10. Ha jelen K6dex m6skdnt nem rendelkezik, a TB til6se hatbrozatkepes, ha azon

legal6bb n6gy (4) tag jelen van. Amennyiben a szab6lyosan dsszehivott TB til6sen
a tagok hatdrozatkepes sz6mban nem jelentek meg, az elndk kdteles rijabb iildst
het (7) napon beliil dsszehfvni, mindaddig, amig a TB hatrirozatk6pes szitmban
6sszetil.

2.2.11. A TB d6nt6seit a jelenl6vo TB tagok egyszerti sz6tdbbs6gdvel hozza meg. A
meghivott, gy6gyszeripari v6llalatokt6l fiiggetlen 6rintettek a TB i.il6sen

tan6cskoz6si joggal vesznek r6szt. A TB tagjainak szavazategyenlosdge eset6n az

Elnok szavazatadont.

2.2.12. A TB a hozzd lrkezett iigyben az eljiris meginditSs6t kovetoen harminc (30)
napon beliil kdteles ddnt6st hozni. Ezt ahatitrid6t a TB Elndke egy alkalommal,
az 6rintettek ti$ekoilattsdval egyidejrileg legfeljebb harminc (30) nappal
meghosszabbithatja.

2.2.13. A TB elj6r6sa soriin az iJ;gy elbir6l6sahoz sztiks6ges dokumentumokat 6s egy6b

anyagokat megvizsg6lja, kezdem6nyezheti az erintett felek vagy ftiggetlen
szak6rtok meghallgat6s6t, illetve b6rmely 6rintett fel ilyen irrinyri k6r6sre a TB a
felet meghallgatja. A TB til6sein jogi szak6rt6t nem vesz igdnybe, a meghallgat6s
sor6n kizdr6lag az adott V6llalat k6pviseloj6vel t6rgyal, a V6llalatok jogi
k6pviseloi a meghallgat6sokon nem vehetnek r6szt. A TB dcint6s6t nem
akadillyozza,haafelekaz elj6r6s sor6n a TB leveleire, k6rd6seire v6lasilnem,
vagy nem hatarid6n beltil adnak, vagy a meghallgatdson nem jelennek meg.

2.2.14. A TB kdteles figyelembe venni kor6bbi dont6seit, 6rveket, 6s osszefligg6seket a

K6dex szellem6nek 6s az egys6ges k6dexalkalmazds biztosit6sa 6rdek6ben.

2.3. A TB dtint6sei

2.3.1. A TB minden meginditott eljrlr6s vdg6n dcint6st hoz, amelyet a meghozataliltol
sz6mitott tizen<jt (15) napon beltil irSsban, ajiinlott tdrtivev6nyes vagy szem6lyes

k6zbesitds utjinaztigyben 6rintett V6llalatnak - ide6rtve a bejelentot is - megktild.
Dcint6seit, azok meghozatalfit kdveto tizendt (15) napon beli.il az adott iigyben
egy6bk6nt nem 6rintett V6llalatok r6sz6re is megkiildi.

2.3.2. A Generikus Transzparencia K6dex szabiiyainak megs6rt6se eset6n a TB a

Vrillalatot
a) ir6sban figyelmezteti,
b) ir6sban felsz6litja a Generikus Transzparencia K6dex szabilyait sdrto

magatart6s megsziintet6s6re, 6s K6dex szabiiyai 6ltal eloirtak TB 6ltal el6irt
hat6ridore t6rt6no telj esit6s6re.

2.3.3. A TB halad6ktalanul dcint abban az esetben, ha:

a) a bejelentdst 6rdemi vizsgillat n6lktil elutasitja, a kdvetkezo esetekben:
aa) az eljar6sra a TB-nek nincs hat6sk<ire;

ab) a bejelent6s nyilv6nval6an lehetetlen c6l vizsg6lat6ra ir6nyul;



ac) a TB a bejelent6st 6rdemben mar elbir6lta;
ad) az elj6rds nem a Generikus Transzparencia K6dex hat6lya al6 eso

Vdllalattal szemben indult.
b) az eljirdst megsziinteti, a krivetkezo esetekben:

ba) a bejelent6s 6rdemi vizsgillat n6lki.ili elutasit6sdnak lett volna helye, az
elutasit6si ok azonban az eljilr6s megindit6srit kdvet6en jutott a TB
tudom6sara;

bb) az eljar6s okafogyottitviit;
bc) az elj6r6s bejelent6sre indult 6s a bejelento art visszavonta, kiv6ve, ha a

TB az elj6r6st sajSt hat6skdrben tov6bb folytatja, vagy ha az elj6r6sban
tdbb bejelent6 vesz r6szt, ds nem mindegyiktik vonta vissza a bejelent6st;

bd) a Generikus Transzparencia K6dex v6lelmezett megs6rtdjdnek
megsztin6 se kdvetkezt 6b en az elj 6r6s okafo gyott it v iit, 6 s j o gut6dl6:s sem
k<ivetkezett be.

2.3.4. A TB azijgy 6rdem6ben, azijgy dsszes kciriilmdnydnek vizsgtilata alapjrin fr6sban
ddnt, amelyben
a) rdviden ismerteti a vizsgdlt esetet;
b) meg6llapitja, hogy a Generikus Transzparencia K6dexet megs6rtett6k-e;
c) a dontdsdt megindokolja;
d) a Generikus Transzparencia K6dex megs6rt6se eset6n k6zli a 2.3.2.a) 6s

2.3.2.b) pontok szerinti szankci6kat.

2.4. A TB irinymutatisa

2.4.1. A TB iriinymutat6s6nak kiad6s6t kezdemdnyezheti:
a) a TB b6rmely tagtra,
b) a Szdvets6gek Elndks6ge,
c) a Sz6vets6gek V6llalatai.

2.4.2. Azirinymutat6s teljes szdveg6nek elfogad6s6r6l a TB az iil6sen r6sztvevo tagok
egyszeni sz6tdbbs6g6vel ddnt.

2.4.3. Az ir6nymutat6sokat a TB a Szrivets6geken keresztiil valamennyi V6llalat rdsz€re
megkiildi.

3. A Kridex v6grehajtfsival kapcsolatos szabilyokrzir6rendelkez6sek

3.f. A K6dex szabiiyar betart6siinak ellenorzdse a TB, a TB Elndke, valamint a Szdvetsdgek
Elnciks6geinek a feladata.

3.2. A Szdvets6gek tagv6llalatai a K6dex megs6rt6se eset6n a jelen szabillyozits szerint
felel6ssdgre vonhat6k.

3.3. Az iratok, dokumentumok orz6s6nek helye a Generikus Egyestilet mindenkori sz6khelye.
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Alulirott Sz<ivets6gek Elndkei a Generikus Transzparencia K6dexet elolvas6s, k<izcis

6rtelmez6s 6s meg6rt6s ut6n, mint akaratukkal mindenben egyezot saj6t keztileg irtrlk al6 k6t
(2) eredeti p6ld6nyban. Minden Tagnii van egy-egy eredeti p6ld6ny.

Budapest, 2020. szeptember 30.

feikovits D6vid
Elndk
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