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a Medicines for
($sszhangban a Gy6gyszer-kommunik6ci6 Etikai K6dex6ben, valamint
e".opr Magatart6si K6dex6ben meghat6rozott fo galmakkal)

Adominy

ingyenesen 6tadott
Ellenszolg6ltat6s ndlktil adott juttat6s, illetve r6szbenvagy eg6szben-,
ing6 dolog valamint r6szben vagy eg6szben ingyenesen nytijtott szolg6ltat6s'

Betegszervezet

rigynevezett
Olyan non-profit szervezet - ide6rtve az ilyen szervezeteket ttimdrit6
gondoz6kb6l 6116, a betegek
ernyoszervezeteket is -, amely fok6nt betegeibol 6s/vagy
nonprofit jellegri jogi
6sivagy a gondoz6k sziiks6gieteit k6pvisel6 6s/vagy trlmogat6
amelynek atagSa),
szem6ly, gazd6lkod6 szewezet(bele6rtve ail az ernyoszervezetet,
teriilete
amelynek sz6khelye, bejegyz6s6nek helye, vagy elsSdleges mtikod6si
Eur6p6banl van.

Eg6szs6giigyi kiizdss6g
6s betegszervezetek'
Eg6szsegtigyi sz]akemberek, egdszs6gi.igyi szervezetek, betegek
vesz gy6gyszerek
Idetartozik b6rmely m6s szeni6ly vagy szewezet, aki/amely r6szt
gy6gyszerell5t6sban'
szabillyozits6ban, j6vahagy6s6ban, ellenorz6s6ben vagy alakoss6gi
az eg6szs6giigyi
vagy aki/am ely gy6giszerekr6l szakmai min6s6gben kommunikal
(p6td6ul: orvosi
szakemberekket, egZsri6gtigyi szervezetekkel vagy betegszervezetekkel
rij s6gir6, kiv6ve a tagv6llalati k6pviseloket)'

i

Eg6szs6giigyi Szakember
aki a
Az, az egeszsdgiigyi szakk6pesit6ssel rendelkezo term6szetes szem6ly,
gyogyrr.r.k aj6n16s6ban, rendel6s6ben, beszerz6seben, 6rt6kesit6s6ben,
alkalmazhsitban,6s az egdszs6gtigyi szolg6ltat6s nyrijt6s6ban
forgalmaz6s6ban vagy
-ktil6n6..n
az orvos, gy6gyszer6sz, egeszs'giigyi szakdolgoz6'
kozremrikodik, igy
eg6szsdgiigyben
eg6szs6gtigyi szolg6ltat6 szemllyzet6nek tagja .vagy m6s, az
eg6szs6giigyi
az
sor6n
jeGn
aikalmazasa
K6dex
tev6kenyked6 szafember.
hat6s5g,
korm6ny,
szakember fogalm6ba beletartoznak a kovetkez6k is: (i) b6rmely
vagy
vagy egy6b Jzewezet (akar a mag6n- akar a kozszf'rihan) tiszts6gviseldje
vagy
aj6nlhat
v6s6rolhat,
attcitmazottja, aki Gy6gyszert felirhat, nem saj6t c6lra
els6dleges szakmaf
alkalmazhat 6s (ii) VaIaat b6rmely olyan alkalmazottja, aki
a fogalom a16 (x)
tartozik
nem
tev6kenys6gk6nt gyakorl6 Egdszs6giigyi szakember, de
a gy6gyszer-nagykeresked6k, forgalmaz6k
tcibbi alkal mazottlaEt

A

a V6llalat 6sszes
6s azok alkalmazottai.

f,i

Eg6szs6gtgyi szakmai eszkiiz (Item of Medical Utility)
javit5s6t c€126, Eg6szs6giigyi
K6zvetleni1l az eg€szs6gdgyi szolgilltathsok nyrijt6sanak
eszkoz, amely nem
szakemberek oktat6sara 6s betegelatasra sz6nt csek6ly 6rtekti
6s nem alkalmas
gyakorlat6t
befolyrisolj a az1geszsdgtgyi szafemberek szok6sos iizleti
tev6ke"y.e g szok6so s miikdd6 si k<iltsdge fedezet6re'

*

"ge"r"igtigyi

1

Cseh K0zt6rsas6g, D6nia, Esztorszbg,
Belgium, Bosmia ds Hercegovina, Bulgriria, Horv6torsz6g, Ciprus,
olaszorszilg' Lettorsz6g'
Finnorszrig, Franciaorsz6g, Nemetorsz6g, Gorogors z69,Magyatorszilg,lzland,irorsz6.g,
oroszorsz5g,
Portug6lia,.Rom6nia,
Lirviimia, rraartu, noiilniir, Er;-M";;d6nia; No;;gia,-Lengyelorsz6g,
Kir6lys6g'
Egyesiilt
6s
az
tOrtikorszig,Ukrajna
Svejc,
Szerbia, SzlovSkia, Szlov6nia, Spanyolorsz6g, Svedorszlg,

ryl

Eg6szs6giigyi Szolg6ltat6 I Szervezet
g,rr,,.1v jogi szem6ly, gazd6lko d6 szeryezet, egy6ni v6llalkoz6
t6rsas6g
(i.) amely orru, eg;szsegtigyi, orvosi vagy tudom6nyos szervezet vagyk6rhinak,
(fiiggetlentil annak jogi vagy szerveieti form6j6t6l), igy p6ld6ul
vagy
klinikak, alapitv6nyok, .gy.t.mek, vagy egy6b oktat6si int6zm6nyek
K6dex alapjrin
szovets6get invevl a vtidicines for Europe Betegszervezet
sz6khelye vagy
betegszeivezeinek minosiil6 szervezeteket), amelynek cime,

(ii.)

mriktid6s6nekels6dlegeshelyszineEur6p6banvan,vagy
,ugy t6bb Eg6szs6giigyi Szakember szolg6ltat6sokat
amelyen keresztiil
"gy
nyrijt.
A nagykeresked6k, forgalmaz6k 6s hasonl6 kereskedelmi ktlzvetit6k nem
tekinthet6k Eg6szs6giigyi Szervezetnek'
min6siilnek,
gy6gyszertar v6llalkoz6sok mindig eg6szs6gtigyi szolg6ltat6nak
tulajdonosi
a
vagy
akkor ir, tu kiskereskedok, fliggett-.ntit u tulajdonjogt6l
szerkezett6l.

A

E

gyiittmiikdd6si MegillaPodis
Zrt'
Az Egis Gy6gy-szeriy* Zrt., Richter Gedeon Nyrt.6s a Teva Gy6gyszergy1r
Forgalmaz6k
6s
gy6gyszeriparl"vfllalatok, valamint a Generikus Gy6gyszergy6rt6kiital al6irt, polgari
Magyarorsragi gra.t ei.hi Egy"riilete elnevez6sti civil szervezet
jogiiarsas6g l6trehoz5sara vonatkoz6 szerz6d6s'

Harmadik f6l 6ltal szentezett rendezv6ny

V6ltalat 6ltal, illetve nem valamely V6llalat megbiz6s6b6l
illetve
vagy 6rdek6ben kezderh6ny ezett vagy szervezett - fiiggetlen szakmai'
Betegszervezetek
a
tudom6nyos c6lokat szolg6l6 rendezveny 6s program, ide6rtve
a
6ltal szervezettrendezvZnyeket is, amelynek szakmai programj6val' valamint
nincs
v6llalatnak
programok tartalm6val kapcsolatos d6nt6sek meghozatalira a

Olyan,

- rr.11 ,A*"ty

befoly6sa.

Juttatis

akar term6szetbeni vagy
K6zvetlen vagy k6zvetett 6rt6kjuttat6:s, amely akar pdnzbeli,
emberi
egy6b m6don tdrt6nik, akal prom6ci6s vagy egy6b c6llal kizir6lag
kifejleszt6s6vel 6s
felhasm6l6sra szolg6l6 v6nyk6ieles gy6gyszerk6szitm6nyek
amelyet egy V6llalat
6rt6kesit6s6vel kapcsolatban. K<izvetlen 6rtdkjuttatSs az,
az, amelyet harmadik
k6zvetleniil a Kedvezm enyezett javiraad.K<izvetett 6rt6kjuttat6s
az
f6l (igy p6ld5u1 szerz6d6ses fel, iigyn6k, partner vagy tarsult v6llalkoz6s [bele6rtve
javira ad, amennyiben a v6llalat
alapitvanyt]) a v6llalat nev6ben u K.du"r* enyezett
szilmiraaKedvezm6nyezettismertvagyazonosithat6.

Kedvezm6nYezett

Szervezet, akinek a V6llalat
Betegszerv e:zet, Egeszs6giigyi Szakember, Eg6szs6giigyi
Juttat6st nYrijt.

K6dex
A Generikus Transzparencia K6dex'
Sziivets6gek
A Magyarors zdgon mrikdd6 gy6gyszereket gy6rt6 vagy forgalmazo V6llalatokat

/,

qr4

Gy6gyszergyart6k
6sszefog6 szakmai 6rdekk6pviseleti szervek: a Magyarorczbgi
Magyarctszilgi
Forgalmaz6k
6s
OrszSgos Sz6vets6ge 6s a Generikus Gy6gyszergy6rt6k
grdekiedehi Egyesiilete egyiittesen, illetve esetleges egy6b csatlakoz6 szervezet'

-- Ell;; zotgiitatrg n6lkiil nvrijtott p6nzbeli.juttat6s: v1s;ueffilrffiIgtidlL:la#;

Timogatis
^

ei;;-;

Eaot"ar.rt 6nvi ei keiess6gv6llal6st'

tovtil

Xt

mrisorsz6mok t6mogat6s6t.
Tisztess6ges piaci 6rt6k

(Fair Market Value)

6s t6j6kozott felek kozotti
szolg6ttat6sok6rt fizetend6 ti*o"g,'*ely a fiiggetlen
targyalisok eredm6nyek6nt elv6rhat6'
piaci 6rt6k' mely
A szolg6ltat6s ellen6rt6k6nek meg6llapit6srinak "!?p)"az a tisztess6ges
els6dleges tev6kenys6gi
figyelembe veszi az egy6n
".;y+itltat6jJszewezet
rr"i6attataslaijait akkor is, ha a szolgiitatdst m6shol v6gzik'
orsz6g6nak

A

r"r,

A

"r.t"arir
az eglszsdgtigyi kdzdss6g
tisztess6ges piaci 6rt6k elve 6ltal6nosan vonatkozik

tagi aival va16 egyiittmrik<id6sekre'

Vitlatat(ok)

A

K6dexe

t

vagy forgalmaz6
al6ir6 sz<ivets6gekhez tarto 26, gy6gyszereket gy6rt6

gazd6lkod6 szervezet(ek).

Villalati

Rendezv6nY"szakemberek,
Eg6szsdgiigyi Szakembereket tdmorit6 szervezetek'
Eg6szsegiigyi
iff.t e azok tagjai szitm6oa valamely V6llalat
tov6bb6 betegek, Betegszerv
"rJt"k,
vagy szervezett'.illetve a v6llalat
6ltal, vagy a v6llalat megbiz6sSb6l kezdem6nyezett
rendezv6nynek
6ltal tamogatott program, esem6ny vagy osszejdvetel' V6llalati
szimp6zium'
min6siil ktil<lntisen 1 gy6gyszerismertetest el6segit6 rendezveny'.
vizsghlat
klinikai
tov6bbk6pzds,
tudom6nyos tan6csad6 tesititeti iil6s, gyarl6togatiis,
tal6lkoz6ja'
6s beavatko zissal nem jrlr6 vizsgillat vizsg6l6i

/

Trtl

I. FEJEZET:
A K6DEX SZABALYOZASI HATTERE

1.1.

Richter Gedeon Nyrt' 6s a
Tobb generikus gy6gyszergyirt6 -Egis Gyogyszetgyitr Zrt.,
-Generikus
Teva Gy6gy rr"rgyiri'Zrt.-IiUetre ilyen sremelyek erdekk6pviseleti Ytrye
(a

Egyestilete
GyOgysreftyart6[ 6s Forgalmaz6l Magyarorsziryi Erdekv6delmi
Gy6gyszera
hogy
tov6bbiakban: ,,Generikus Egyesiilet")- rigy hatiroilak,
gy6gyszeripar-69 es az
kommunik6ci6 Etikai K6dexe mellett l|trehozzhk a generikus
6s szewezetek k6z6tti
eg6szs6giigyi szakemberek, illetve eg6szs6gi.igyi szolg6ltat6k
tartalmaz6
egyiittmrik6d6s r6szletes kozz€tdtilere vonatkoz6 kdvetelm6nyeket
a Medicines for Europe Etikai
"Generikus Transrparencia K6dexet", amely megfelel
szabillyoknak,
K6dex6nek (,,code of conduct") 7. fejezet6ben tatarrato transzparencia
valamint a magyar jogszabSlyi eloir6soknak'

1.2.

Gy6gyszergyilr Zrt'
Gyogyszer gyir zrt., Richter Gedeon Nyrt. 6s a Teva
-mint civil szervezet- 2016'
L,lg,ir"rlp*l raffuf.atok, valamint a GenerikusirtEgyestilet
al6, 6s arra v6llaltak kdtelezetts6get,
december 6-an Egytium,iltiaeri Meg6llapod6st
j6hiszemrien
egytittmtik6dnek 6s minden tSliik
t ogy tOrOs celjul el6r6se 6rdek6ben
Transzparencia Egytittmtikddes c6ljainak el6mozdit6sa

Az Egis

elv6rhat6t megtesznek

a

6rdek6ben.

1.3.

1.4.

elfogad6s6t ktivet6en
A 2016. december 6. napjan al6irt Generikus Trans zparenciaK6dex
a Generikus Transzparencia
lehet6v6 v6lt, hogy m6s szervezetek is csatlakozhassanak
K6dex alkalmaz6ihoz.

(a tov6bbiakban:
Magyarorsz6gi Gy6gyszergy6rt6k orsz6gos. Sz6vets6ge
for Europe
Medicines
a
,,MAcyosz,t iorg. -Ij"' ii-i Kozgyril6sen drintdtt
elfogadta a brtisszeli
sz<ivets6ghezval6 csatlakol6s16l, eziital u uaCyOSZTagsitga
tobbek kdzdtt a transzparencia
szervezettagsalanaf felt6teleit, a szervezet szabiiyzatait,

A

l3-in a
szab6lyok imp[ment6l6sanak felt6teleit is. Ennek megfelel6en20lg...november
Transzparencia
MAGyos zkezdemhnyezte a2Ol6.december 6. napjrin al6irt Generikus
K6dexhez val6 csatlako zirsi szind1kdt

1-j6t61 hat6lyos
1.5. A K6dex implementillksira a Medicines for Europe 2021. februar
a code of conduct
megfelel
Magatart6si K6dex6nek m6dosit6sa miatt kertilt sor, a K6dex
kdvetelm6nyeknek.
7 . iejezet€ben talalhat6 transzparencia

olyan normSkat
egyet6rtenek abban, hogy a generikus gy6gyszeriparnak
a
6pit6s6t, felel6ssdgteljes
6s elveket kell felilitania, amelyek Iior"gitit a bizalom
egdszs6giigyi k<izoss6g, koztiik
viselked6st 6s tisztelete t a gylgysieripari v61-lalatok 6s az
6s betegszervezetek
az egdszs*giigyi szakemberek, eg6szs6giigyi szervezetek, betegek
kdzdtt.

1.6. A Sz6vets6gek

v6llalnak az 6tl6that6' etikus
Sz6vets6gek nyilv6nosan 6s kozosen felel6ss6get
hazai 6s nemzetkdzi
kereskedelem6rt, valamint a minden eddigin6l hat6konyabb,
viszonylatban is p6lda 6rt6kri dnszab 6lyozdsert'

1.7. A

kapcsolatok

mrik6d6
1.g. A Sz6vets6gek k6z6sen 6pitenek a v6llalatok tevekenys6ge sor6n
fog6konys6g6ra'
integrit6sara, kolcson<is tisztelet6re, egyiittmtikod6s6re,

/

b

elszrimoltath at6siry6ra 6s transzpar enciiljilra.

1.9. A Sz<ivets6gek elkcitelezettek aziglnybe vett szolg6ltat6sok

M

tisztess6ges piaci 6rt6ke 6s

eg6szs6giigyi szakemberekkel, eg6szs6gtigyi szervezetekkel, betegekkel,

betegszervezetekkel val6 kapcsolatok naprakdsz dokument6l6sa ir6nt.

a

Szrivets6gek illet6kes d<int6shoz6 testi.iletei elfogadt6k, annak
m6dosit6sara a Szdvets6gek Kdzgytil6sei jogosultak a bels6 elj6r6si rendjtikben foglalt
szab6lyok szerint.

Z.t,

Jelen K6dexet

2.2.

A Szdvets6gek elismerik, hogy a Generikus Transzparencia K6dexkizirolag a Medicines
for Europe Transzparencia K6dex6vel 6s a magyar jogszab6lyokkal 6sszhangban
m6dosithat6, azokkal ellen6tes rendelkez6sek nem fogadhat6ak el.
Sz<ivets6gek ugyancsak tudom6sul veszik, 6s k<itelezetts6get v6llalnak arra, hogy
Medicines for Europe Transzparencia K6dex6nek m6dosit6sait is kdtelesek megfelel6en,
Medicines for Europe altal el6irt felt6tetek szerint 6s hatrlrid6k betart6s6val

2.3. A

a

implement6lni. Kdtelesek tov6bb6 a Generikus Transzparencia K6dexet m6dositani,
aminnyiben annak rendelkez6sei jogszabfulyvilltozits folytan a hat6lyos jogszabSlyokkal
mar nem 6llnak dsszhangban.
eredeti szciveg6t a Generikus Egyesiilet Kdzgytil6se 2020. szeptember 9-6n, a
MAGYOSZKdzgyilese 2020. szeptember 3-an fogadta el.

2.4. A K6dex
2.5.

m6dosit6soknak egys6ges szerkezetbe foglalt szdveg6t a Generikus
6s Forgalmaz6k Magyarorszilgi Erdekv6delmi Egyesiilet6nek
K6zgyril6se 2022. mSjus 5-6n, a Magyarorszfugi Gy6gyszergy6rt6k Orsz6gos
SzOvetsegenek K<izgyil6se 2022. m6jus l9-6n fogadta el. Jelen K6dex m6dosit6sokkal
egys6ges szerkezetbe foglalt szdveg6t 2022.jrinius 1-tol kell alkalmazni.

A K6dex m6dosit5s6t,
Gy6gyszergyrlrt6k

3.

e

A Sz6vets6gek 6s a V6llalatok jelen K6dex el6ir6sait 6s a K6dex szellem6t magukra n6zve
k6telezo 6rv6nyrinek tekintik. A Szovets6gek saj6t tagvSllalataik k6pviselet6ben 6s
szitmfura kivannak kozzdteteli szabiilyokat meg6llapitani. A K6dex betart6stit 6s
alkalmaz6sSt ajanljrik minden m6s, Magyarorsz6gon a gy6gyszergyhrtfus 6s forgalmaz6s
teriilet{n mrikdd6, a Szdvets6gekhez nem tartoz6 term6szetes 6s jogi szem6ly r6sz6re is.
A K6dex aliirlihoz b6rmely gy6gyszerpiaci szerepl6, illetve ezek sz<ivets6ge
csatlakozhat.

II. FEJEZET:
A GENERIKUS TRANSZPARENCIA T6UNX HATALYA
1.1.

A jelen Generikus Transzparencia K6dex hatillyaa V6llalatokra terjed ki, akik kotelesek
a

1.2.

jelen Generikus Transzparencia K6dex el6ir6sait betartani.

A jelen Generikus Transzparencia

K6dex az Egeszs6gtigyi Szakemberekkel

A jelen Generikus Transzparencia

K6dex az Egdszsdgtigyi Szakemberekkel

6s

Eg6szs6giigyi Szolg6ltat6kkal/Szervezetekkel, valamint Betegszervezetekkel folytatott
bizonyos tev6kenys6gekre, 6s bizonyos Juttat6sok kozzetltelere vonatkozik.

1.3.

/

6s

folytatott
Eg6szs6gtigyi Szolg6ltat6kkal/Szervezetekkel, valamint Betegszervezetekkel
interakci6kr aalkalmazand6, a mar letezo Gy6gyszer-kommunik6ci6 Etikai K6dex6nek
rendelkez6seivel dsszhangban.

I

)

1.4.

Generikus Transzparencia K6dex fogalom meghat6roz6sait a Gy6gyszerK6dex6ben
kommunik6ci6 Etikai ti6dex6ben, valamint a Medicines for Europe Etikai
kell
meghat6rozott fogalmakkal osszhangban, illetve az ott meghatfurozottak szerint

A

6rtelmemi.
Nem tartoznakakdzzet6teli k<itelezettsdghatillyaal6:
- az orvosi rendelv6ny n6lkiil kiadhat6 (oTC) gy6gyszerekkel kapcsolatos Ju.ttat6sok,
valamint
v6srirl6sra ir6nyul6
a rendezv 1nyszervezovel kritdtt megielen6st biztosit6 szolgilltatits
kapcsolhat6ak;
szerz6d6sek, melyek miis t6mogat6si tev6kenys6ghez nem
kutat6s-fejleszt6si tev6kenys6ggel vagy piackutat6ssal kapcsolatos dijak;
az furengedm6nyek 6s rekllmfeli.iletek b6rl6se'

)

-

-

III. FEJEZET:
A GENERIKUS TRANSzPARENCIA KODEX ERVENYESiTnSn

1.

A V6llalatoknak mindent el kell kdvetnitik ajelen Generikus Transzparencia K6dex

2.

A

Generikus
eloir6sainak marad6ktalan betart6sa 6rdek6ben. Mindemellett, ha a
kdzdtt
Transzparencia K6dex, jogszab6ly vagy a Vrillalat szfuni.rja k<itelez6 szabilly
Transzparencia
Generikus
olyan ellentmondiis ali Ienn, amely- ellehetetleniti a
K6dexnek val6 megfelel6st, a jogslab6lyi eloir6s betart6sa mellett a Generikus
min6siil a
Transzparencia K6dJxb.rr rr.r.plo .tOiratoi betart6s6nak elmulasztiisa nem
Generikus Transzparencia K6dex megszeg6s6nek'

tov6bb6 a
Sz6vets6gek a K6dex rendelkezdseibe iitkdzl magatart6s meg6llapit6sa,
K6dex v6giehajt6s6t segit6 ir6nymutat isok kozz6t6tele 6rdek6ben Transzparencia
v6grehajt6
Bizotts6g 1-tovabbiakb*,-,,TB"; einevez6ssel bizotts6gi form6ban mtikodS
iigyrendj6t
annak
szervet homak l6tre 6s meghitLrozzak jelen K6dex keretei ktizcitt
a TB ahozzitb-enyrijtou panaszokat a K6dex el6irSsainak alkalmaz6srlval

azzal,hogy
bir6lja el.

IV. FEJEZET:

A GENERIKUS TRANSZPARENCIA K6DEX EL6iRASAI

1.

Juttat6sokkilzziltfltele
A V6llalatok 6s az Eg6szs6giigyi Szakemberek/Szervezetek,valamint Betegszervezetek
el6segiti a
k6z6tti egyiittmtikoJes resiteteinek piaci szerepl6k fe16 t0rt6n6 kbzzetetele
jogszenitlen
viselkedest'
tudatos d<int6shozast 6s segit megatadalyozni u t "* etikus 6s
Transzparencia K6dex el6irja a V6llalatok szfumita, hogy hozzanak
vezethet'
nyilvilnoss6gra minden olyan Juttat6st, amely tisszeferhetetlens6ghez

A Generikus

il

14

A Generikus Transzparencia K6dex dsztondzi a Juttatrisok Kedvezm6nyezettjeit, hogy
j6ruljanak hozziradataik nyilv6noss ilgrahozataliiltoz, amennyiben azilyenkozz5tdtel a
betegek vagy a lakoss6g 6rdek6t szolg5lja.

Azokat a Juttat6sokat is nyilv6noss6gra kell hozni, amelyeket harmadik f6l nyrijt egy
V6llalat nevdben egy Kedvezrtdnyezelt javfua, illetve ahol a V6llalatnak tudom6sa van
vagy ismeri a*. aKedvezm6nyezettet, akihez a Juttat6s keriilA Juttat6sba b6rmilyen olyan 6rt6k beletartozik, amelyet egy V6llalat nyfjt vagy ,,ad At"
a Kedvezm6nyezettnek kdzvetlentil vagy ktizvetve a nev6ben elj6r6 harmadik f6len
kereszti.il, ide6rtve a p{nzbeli vagy term6szetbeni juttat6st is, igy p6ld6ul 6tkez6s, utazds,
vend6gl6t6s, ajand6kok.

A V6llalatok k<izz6teszik azon Juttat6sok dsszegeit, amelyek 6sszeriien besorolhat6ak
az al1bbi kateg6riak egyik6be. Azokat a Juttat6sokat, amelyek nem szerepelnek az
al6bbi felsoroi6sb ar, i Generikus Transzparencia K6dex 6rtelm6ben nem kell
k<izz6tenni.

A V6llalatoknak kozze kell tennitik az egdszsegtigyi szakembereknek, eg6szs6giigyi
szervezeteknek vagy betegszervezeteknek nyrijtott (k<izvetleniil vagy kdzvetve
finanszirozott) Juttat6sokra vonatkoz6 kozzeteteli adatokat:
- szolg6ltat6si dij (a kapcsol6d6 k6lts6gek kiv6tel6vel), kiv6ve a kutatSs-fejleszt6si
tev6tenys6gekkel vagy anonim piackutatiissal kapcsolatban frzetell dijakat;
- harmadik f6l 6ltal szervezett kongresszuson/konferenci6n val6 rdsmdtel
regisztr6ci6s dija;
- r6sztvevSknek egy rendezv6nyen val6 r6szv6teltik 6rdek6ben bidositott utaz6s 6s
sz61l6s kdlts6ge, bele6rtve a harmadik f61 6ltal szpwezett esem6nyeket, 6s a
V rll lal at 5ltal szerve zett taliiko z6kat 6 s gy arl6to g at6sokat ;
- pdnnrgyi 6s term6szetbeni t6mogat6sok 6s adomrinyok az eg6szs6giigyi k<izdss6g
r6

-

szet kepezb szervezeteknek ;

eg6szs6giigyi szervezetek

6s

betegszervezetek tev6kenys6geinek

6s

rendezv6nyeinek t6mo gatdsa.

1.1

Juttatis Betegszervezetnek:

A betegszervezeteknek t6rt6n6 6rt6k6tad6sokat n6v szerint kell ktizz6tenni. Beleegyez€s
nem sztiks6ges.
Aszerzodott szolg6ltat6s teljesit6s lhezkozvetleniil kapcsol6d6 kdlts6gek (p6ldriul lutazhs,
sz6ll6s 6s 6tkez6s) kozzdtetelerejelen bekezd6s nem vonatkozik.
A v6llalatoknak minden szervezet eset6ben rdvid leir6st kell adniuk a nyfjtott
szolgiitathsok j e I le 9616 l.
- Tdmogatds: pdnzbeli 6s term6szetbeni;
- Szolgdltatdsi dijak: szerz6d6ses szolg6ltat6sok betegszervezetenk6nti
boni6sban, bele6rtve atdmogatirsok 6s a dijak leir6srit (igy p6ld6ul oktat6si cdlf
nyriri t6bor, betegs6g vil6gnapja, ismeretterjeszt6 kiadvanyok elk6szit6se)
t6mogat6s tipusonk6nt 6s dijank6nt , az adott 6vre vonatkoz6 <isszeggel.

Az egyes betegszervezetekre vonatkoz6 kozzetett dsszeg a besz6molisi id6szak 6ltal
lefedett

ti

sszes t6mo gat6s es hozzhjimsl6s telj es

6 ssze

ge.

A v6llalatoknak minden betegszervezet eset6ben r<ivid leir6st kell ,O-"tU a tiimogatas

p

vagy hozz6jrirul6s(ok) jelleg6r6l (p61d6ul betegs6gtudatoss6gi nap finanszirozdsdra,
hirlev6l kdlts6geinek fedez6se vagy a szewezet mrikclddsi kdlts6geinek riltallnos
t6mogatrisa).
)

A betegszervezetnek adott term6szetbeni hozzdjarditsokat tisztess6ges piaci 6rt6ken kell
krizz6tenni, ftiggetleniil apermigyi nyilvrintart6sokban szerepl6 6rt6kt6l.
Amennyiben kiv6telesen a VSllalat jelent6s, nem p6nzbeli t6mogatiist nytijt, amihez
nem rendelheto hozz6 6rdemi p6nzbeli 6rt6k, akkor egy6rtelmtien le kell irnia a
betegszervezet iital kapott nem p6nzbeli el6nyoket.

1.2. Juttatis

-

Eg6szs6giigyi Szakembernek:
Szolgdltatdsi ds tandcsad1i dijak: <isszesitett honorarium (nem beleszitrritva
az 6tel-, ital-, utaz6si 6s sz6ll6sk6lts6geket), amit egy V6llalat frzet az
Eg6szs6giigyi Szakembemek a szolg6ltat6snyrijt6s ellen6ben, igy p6ld6ul
tan6csad6i testiiletek iil6sein val6 r6szv6tel, el6ad6start6saaV6llalatilltal
szew ezett rendezv6nyen, r6szv6tel f6kuszcsoportban.

A szolg6ltatSsi dijat egy6nenk6nt kell kdzzdtenni (kiv6ve,ha az eg6szs6gtigyi
szakember me gtag adj a a kozzetdtelhez val 6 ho zzi$ iml6st) .

Ha egy eg6szs6giigyi szakember az iitala irrlnyitott vagy a csal6di v6llalkoz6s
keret6ben mtikdd6 tanScsad6 vagy szolghltat6 c6gen keresztiil vegezszetzoddtt
szolgdltatirsokat, akkor a kozzetetel c6lj6b6l a megbizitst rigy kell kezelni,
mintha a Juttat6s amaghnszemely teszere ttirt6nt volna'
Ha a V6llal at szerzbddst kot egy szewezettel az ut6bbi 6ltal alkalmazott konkr6t
eg6szs6gtigyi szakember szolg6ltat6saira, akkor kdzzltlteli c6lb6l a megbiziist
rigy kell kezelni, mintha a Juffat6s a magiinszem6lynek tcirt6nt volna, m6g akkor
is, ha a szolg6ltatastvegzo mag6nszem6lyt kdzvetleniil nem diia^ak.

-

Rendeminyek, kdpzdsi tdmogatds, g"drldtogatdsok: A Vrillalatok (a saj6t 6s
a leinyvdllalataik vonatkoz6s6ban) az 1.2. a), vagy az 1.2. b) pontj6ban
meghatarozott lehet6s6gek kdztil vSlaszthatnak ezen kozz6t6tel form6ja
kapcsiin:

1.2. a\ Eg6szs6gtigyi Szakemberek szerinti bont6s

Nyilv6noss6gra hozzdk, hogy az egyes megnevezett eg6szs6gtgyi
szakembereknek h6ny esem6nyen val6 r6szv6tel6t tSmogattrlk, b6rmilyen
p6nziigyi inform6ci6 megad6sa n6lkiil.
Minden egyes eg6szs6giigyi szakember eset6ben felttintetik:
az eg€szslgiigyi szakember nev6t
az elsSdleges praxis orszigbban harmadik f6l itltal szervezett azon
rendezv6nyek szfirrfifi, amelyen teszt vett (bele6rtve a virtuSlis
rendezv6nyekre val6 regisar6ci6t is)
- harmadik f6l 6ltal Eur6p6n beli.il m6shol szewezett azon rendezv6nyek
szitmirt, amelyeken r6szt vett
- harmadik ftl 6ltal Eur6pan kiviil szervezett azon rendezv6nyek szitmdt,
amelyeken r6szt vett
- azels6dleges praxis orsziginbeltili gydrlfitogat6sok sz6m6t, amelyeken r6szt

/

b

vett

-Eur6panbeliilm6sholtettgyarlstogat6sokszitmil/t
- Eur6pan kiviili gyrlrl6togat6sok sz6m6t
- az e1s6d1e-g;p"r*i, oisz6g6ban a v6llalat iital szervezett rendezv6nyek

-

szirmbt, amelYeken r6szt vett

rendezv6nyek sz6m5t'
Eur6pan beltil m6shol a v6llalat 6ltal szerve zett azon
amelYeken r6szt vett
rendezv6nyek szitm6t'
Eur6pan kivul a v6llalat 6ltal szewezett azon
amelYeken r6szt vett

1.2. b) Rendezv6ny szerinti

bontis

Azegyestal6lkoz6kteljesk6lts6g6nek6sar6szv6telbent6mogatotteg6szsdgiigyi
r6sztvev6k megnevez6se
szakember"k i;lj;;rr6-anak nyilvanoss6gra hozatalaa
ndlkiil.
Minden rendezv6nyn6l fel kell ttintetni:
kongresszus, tai6lk oz6 vagy gyiddtogatSs megnevez6se
.;kJ-U". r.!itrtt6"i6s dijara, .otazbsitra 6s sz6ll6sara
az 6ssze.
"gLr^Eg"gyi
kolt6s
forditott teljes
szakemberek sz6ma
r6sz-r ltelben pdnzrigyileg t6mogatott eg6szs6giigyi

-

6tkez6sek nem
konferenciara t6rt6n6 regisilrilci6s ,,csomag" r6sz6tk€pez6
relev6nsak, 6s nem vonhat6k le'
kap anyagi
Amennyiben a v6llalat tdbb ingyenes konferencia-regisztr6ci6t
eg6szs6giigyi
fej6ben (pt. tamogalOi csomag r6szek6nt), 6s ezeket

A

hozzhjifrulbsa

szakember"m"( adja,'a juttai6s 6rt6ke az az

ir

lesz, amelyet az egyes

r e gisztr 6ci6 sor6n'
kedve zm6ny ezettek maguk-fizettek vo lna a

1.3. Juttatis Eg6szs6giigyi

Szervezetnek:

_

(nem beleszirmitva
szolgdltataii atr ilndcsadfii dijak: risszesitett honoriirium
V6llalat az
az 6tel-, ital-, utaztsi 6s szallSskolts6geket), amit egy
e11en6b-en' igy
fgeszsegtigyi Szervezetnek fizetett a szolg6ltat6s nyrijt6sa
tart6sa a V6llalat
p6ld6ul tanicsad6i testtiletek iil6sein va16 r6szv6tel, el6ad6s
6ltalszervezettrenden6nyen,r6szv6telfokuszcsoportban.
6116 egy vagy t6bb
Ha a v6llalai-"gy ,rr*.zettel az ut6bbi alkalmazas6ban
nincs eloir6s arra'
6s
szerz6d6st,
egeszsegugyi- o'ril"-U.r szolg6ltat6saira k<it
v6genie, akkor akozz6t6tel
hogy a munk6t meghatarozott'szem6lyeknek kell
a szerv ezetre t6rt6nt
6rl6kitad6s
c6lj6b61 ,r.gurrari rigy kel1 kezelni, mintha az
volna. "

-

az adominy vagy juttat6s
Adomdnyok ds tdmogatdsok: az osszes kiad6s 6s
termek
r6vid leir6sa (igy petaau p6nz kutat6sra, berendez6s adominyozfusa'
6s a dijak leir6s6t (igy
adom6ny), bele6rtve a t6mogat6sok, adomanyok
ismeretterjeszt6
p6lddul oktat6si c61i ny6ri 16bor, betegs6g vil6gnapja,
6s dijank6nt' az
kiadvanyok elk6szit6se) t6mogat6s, adom6ny tipusonkdnt
adott 6vre vonatkoz6 dsszeggel'

Azegdszs6gtigyiszervezetnekadottterm6szetbenihozzi$furu|fusokat
6rt6ken kell k6zz6tenni, fiiggetleniil a p6nziigyi
tisztess6ges ffii

/

br/

nyilvrintartiisokban szerepl6 6rt6kt6l.

Az

egyes egdszs6gtigyi szervezetekre vonatkoz6 kdzz€tett osszeg

a

beszdmol6si id6szak 6ltal lefedett dsszes hozzi$itnifus teljes tisszege.

t

Amikor eg6szs6giigyi szakmai eszkdzre kdzeg6szs6gtigyi veszhelyzetben vagy
katasztr6fa-elhrlrit6s sor6n van sziiks6 E, dz a nemzetkdzi ipar6gi Szdvets6gek
(EFPIA, Medicines for Europe) 6ltal elfogadott m6rt6kben megengedett. A
kedvezm6nyezettek 6ltal6ban eg6szs6gtgyi szervezetek vagy korm6nyzati
szervek, semmint egy6ni eg6szs6giigyi szakemberek, 6s az ilyen term6szetbeni
juttat6sok adomrinyk6nt kdzzdtehet6k, kiv6ve ha a helyi tdrv6nyek m6sk6nt
minositik.

M6dszertan

2.
2.1.

A

V6llalatok a kozz6t6tellel egyidejtileg nyilv6nossdgrahozzilk azt a m6dszertant,
amelyet a kdzzetetel elk6szit6se sor6n az egyes kateg6riakhoz tartoz6 Juttat6sok
meghatiroz6sa 6s kategorizril6sa sor6n alkalmaztak.

2.2.

A m6dszertan tartalmazza a Juttat5sok szrimitSsi alapjait, a t<ibb6ves szerz6d6sekkel
kapcsolatos rdszleteket, az AFA 6s egy6b ad6, illetve deviza szempontokat (adott
esitben az arfolyamot), valamint a Juttat6s kifizet6s6vel 6s 6sszeg6vel kapcsolatos
egy6b r6szleteket . Tartalmazza tov6bb6 akdzzltdtelre kdteles Juttat6sok dsszeg6vel 6s

idSzit6s6vel kapcsolatos k6rd6sek, p6ld6ul a V6llalat m6dszer6nek bemutatisht arra
ndnte, amikor egy esem6ny a beszrimol6si 6vben tcirt6nt (tehrlt fizet6si kritelezetts6g
keletkezett), de azeload6 m6g nem szinriinott a V6llalatnak.
a nyilv6nos sdgrahozatal
juttat6s
(p6ldriul esem6nyre val6
sor6n. Erdemes megvizsgrilni, hogy egy termdszetbeni
regisztr6ci6 vagy repiilSrit) egydni cimzettje 6ltal kapott 6rt6k az M fu, ami 6 maga
fiietettvolna, ei., uaou esetben mag6ban foglalja az AFA-t.Ezzel szemben, ha egy
szolg6ltat6 Afe-t adotthozzit a szfurr/rfujirtroz, az AFA-t elSre kell megfizetni az otszhg
ad6hat6s6ginak, ezdrt rigy is lehet 6rvelni, hogy az tFA' nem min6siil juttat6snak a
kedvezm6ny ezetl szAmira, es nem k6pezi az egyenrrek adott Juttatds r6sz6t. A
kiil6nbciz6 tipusri Juttat6sokat ktil6nb<iz6 m6don lehet kezelni; a V6llalatoknak
d<intenitik kell az egyes tev6kenysdggel kapcsolatos m6dszerr6l , 6s ezt a m6dszertani
jegyzetben kell dokumentrilniuk.

2.3. AV6llalatokn ak az AF A-t 6s m6s ad6kat is fel kell tiintetnitk

2.4. AV6llalatok magyar forintban hozzik nyilv6nossdgra aKedvezm6nyezetteknek adott
Juttatiisokat. pe a Vattalatoknak meg kell felelnitik zv egyes orsz6gok devizanem6vel
kapcsolatos krivetelm6nyeknek. Amennyiben az ertek6tad6s nem a helyi devizSban
t<irt6nt (p6ld6ul azeload6nak egy m6sik orsz6gb6l frzetettdrj), a Vrillalat a bejelentendo

6sszegei kdteles a kdzzltdtel sor6n magyar forintra 6tv6ltani, 6s ezt a m6dszertani
jegyzetben bemutatni.

3.
3.1.

Adatv6delem 6s hozzijirulis

hat6lyos adatv6delmi jogszabhlyoknak
vonatkoz6 adatkezelesi, adatv6delmi el6ir6soknak megfelel6en jarnak el.

A

V6llalatok a kdzzetetel sor6n

a

/

ES

3.2. V6llalatok

megfelel6eo - az egyes
- a hat6lyos adatvddelmi jogszabilyoknak jogosultak
az oket 6rint6

Egeszs6giigyi Szakemberek hozzi$furulfusttt ktivet6en
Juttat6sok adatainak kozzetetelere. Amennyiben az Eg6szs6giigyi Szakember a
hat6lyos adatv6delmi jogszab6lyok 6ltal el6irt m6don nem jarul hozzi a
kozz1t1telhez,aY1llalaiaz adott Egeszsegiigyi Szakembert 6rint6 Juffat6sokat n6v
n6lkiil teszi kozze. Ha tttbb Eg6szs6giigyi Szakember sem jarul hozz6 a
kozz1tetelhez,aluttatlisok adatait osszesiteni kell kateg6riankent es akozzdt6telben
ett sz{mht
a kedvezm6nyezettek szdmaalapj 6n az Egeszsegtigyi Szakemberek cisszesit
kell szerepeltetni.

)

adott
3.3. Amennyiben az eg6szs6gi.igyi szakember visszavonja az adatai kdzzetetelehez
be6rkez6s6t
hozzi$6ru16s6t, a f6llataialltetO leghamarabb, d9 a visszavon6si kdrelem
szem6ly
k<jvetb 30 napon beliil kciteles frissitini a kiadott kozzetetelijelent6st az adott
risszesitett adataival.

Kilzz6tfiteli platfo rm ok
Juttat6sokat a V6llalatok a nyilv6nossitg szimira kcinnyen hozzifethet6 form6ban
teszik kozz1,amely az adott V6llalat honlapj6n val6 kozzet6tellel tdrt6nik.

4.1.

A

4.2.

A vonatkoz6 szab1lyozirsoknak

6s eloirdsoknak megfeleloen - ide6rtve a jelen
ahol
Generikus Transzparencia K6dexetis- akozzet6telre abban azorszitgbankeriil sor,
a Kedvezm6nyezettel szerz6d6sben 6116 V6llalatnak vagy leanyv6llalatanak
sz6khelye, vagy a Kedvezm6 ny ezetl lak6hetye/sz6khelye ta161hat6.

V6llalat
4.2.1. A2}2!-esJuttatiisok tekintet6ben (amiket 2022 jiniusig kell kozzdtenni), a
ahol a
sor,
keriiljdn
drinthet tigy, hogy a kozzetdtelre abban az orszigban
KedvezmenyezetiiatOtrelye/sz6khelye tal6lhat6, vagy ahol a Kedvezm6nyezettel
szerz6d6sben 6116 V6llalatnak vagy lerinyvrillalatanak sz6khelye van.

A 2022. janu6r l-jei vagy azt kdvet6 6vekben adott Juttat6sok (amiket 2023
jriniusig kell kizzeteii) eset6ben, a V6llalatok a kdzzdtdteleket a
kedvezmeny ezett szflkhelye szerinti orsz6gokban kcitelesek kozz6tenni, kiv6ve,
ha nincs helyi kereskedelmi leanyv6llalat'

A V6llalatok emellett kdzzetehetik a Juttatrlsokat a leanyv5llalatok orszilgaiban
6sivagy abban az orszirgban, ahol az eur6pai region6lis iroda van.

4.2.2.

A 2022. januar l-jei vagy azt k0vet6 6vekben adott Juttat6sok (amiket 2023
juniusig kell kdzzdteini) eset6ben, ha a VSllalatok a Juttat6sokat a
kedvezmenyezettek orszitga szerint teszik kdzz€, de a Vrlllalatnak nincs
leanyvrillalitu*adott

orsz6gokban, akkor azadottk1zzeteteleket eur6pai szinten

k<itelesek k<izz6tenni.

A

V6llatatok emellett kdzzetehetik a Juttatasokat

a

szerzodo leanyv6llalataik

orsz6gaiban is.

4.3.

V6llalatok ak6zzdt6teli jelent6siiket keresheto adatbinis form6j6ban
teszilk kozz,e, ahol ez helyileg megenged"tt, felt6ve, hogy az kereshetS mind a
szakmai
kedvezm6nyezett neve, mina az ehelyezked6se sz6khelye/lak6helye vagy a
Elfogadhat 6, ha a

nyilvantart6si sz6mals zew ezet regisztr6ci6s sz6rna alapjan.

//

w

,,Sz6khely/lak6hely" az a viros, ahol az egy6n a szakmai tev6kenys6 get vegzi vagy ahol
a szewezetet bejegyezt6k vagy tizemel.

Az adatbiaisnak tartalmamia kell :

-

kedvezrr6nyezetlnev6t (kiv6ve azokatazeglszsdgiigyi szakembereket, akik nem
arultak hozzir a kozzetetelhez) ;
azadott kedvezm€nyezettre vonatkoz6 kozz€teteli adatokat;
a Juttatdsok teljes risszeg6t tfpusonk6nt, adott esetben valamennyi eg6szs6gtigyi
szakember, eg6szs6gii gy i szerv ezet, il letve bete g szerv ezet r eszdr e.
a

j

4.4.

Azokban az orszhgokban, ahol a V6llalatoknak be kell szerezniiik az egdszs6giigyi
szakemberekhozzirjfurul6srit a kozzetetelhez, azon Eg6szsdgiigyi Szakemberek adatait,
akik nem j6rultakhozzitakozzetetelhez, azdsszesitett list6ban kell szerepeltetni. Haaz
eg6szs6giigyi szakember nem kapott semmilyen Juttatrlst a Vdllalatt6l, vagy esetleg
megtagadta ahozzdjfurulist akozzet€telhez, akkor lehet6s6g szerint jeldlni kell a bels6
nyilvrintart6sban.

A Vrillalat felel6s azdrt, hogy az informrici6k online form6ban legal6bb egy 6vig
el6rhet6ek legyenek. Amennyiben a V6llalatok aklzzetett inform6ci6kban b6rmilyen
vdltoztatdst eszkoz<ilnek, azt a m6dszertani jegyzetben jelezni sztiks6ges.

5.

Mis elfogadhat6 kdz.zfitfiteli formik

A V6llalatok

a jelen Generikus Transzparencia K6dex szerint nem kotelesek

a

kdzzeteteke, amennyiben a Betegszervezeteknek, Eg6szs6giigyi Szakembereknek 6s
Eg6szs6giigyi Szervezeteknek t<irt6n6 juttatrlsok kozzetetelet m6s onszabillyozo
{rdekk6pviseleti szerv ezet transzparencia rendszere szabiiy ozza (igy p61d6ul EFPIA
Code of Conduct), felt6ve, hogy ezek az altemativ kozzetetelek legallbb annyira
szigoruak, mint a Medicines for Europe-6, bele6rtve a kdzzetetelek nyilv6nos
el6rhet6s6g6t is.
ga

6.

Kdzzfit 6tel

6.1.

Juttat5sokkal kapcsolatos k<izz6t6tel napt6ri 6venk6nt tdrt6nik,
jelent6st6teli id6szak egy teljes naptari 6vet fed le.

6.2.

A2016. december 6. napj6n al6irt Generikus Transzparencia K6dex els6 jelent6st6teli
idoszaka a2017. naptari 6v volt. Az elso kozzeteteleket 2018. januarj6t6l kezd6doen
kellett megtennie az Egytittmtikdd6si Meg6llapod6st al6ir6 civil szervezet
gy6gyszeripari tagv6llalatainak, valamint a Meg6llapod6st aliliro gy6gyszeripari
V6llalatoknak. A JuttatSsokkal kapcsolatos adatokat a V6llalatoknak 2017. janu6r l-tol
kellett gytijteniiik.

6.3.

A MAGYOSZYillalatainak elso jelent6stdteli id5szaka a2020. naptari 6v volt. Az elso
k<jzz6t6teleket 202t. janu6rj6t6l kezd6d6en kellett megtenni. A Juttat6sokkal
kapcsolatos adatokat a V6llalatoknak2020.janu6r l-t6l kellett gytijteniiik.

6.4.

Javasolt akozzetetel mihamarabbi megt6tele, de legk6sobb a vonatkoz6 jelent6st6teli
idSszak v6g6t kcivetS 6. h6nap v6g6ig (junius 30-ig).

gy ako ris

6
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V. FEJEZET:
A TRANSZPARENCIA BIZOTTSAG TUUTOONSERE VONATK OZO SZABALYOK

1.

Elj6risi szabilyok

1.1. A TB a Generikus Transzparencia K6dex szabiiyaibaiitkciz6 panaszokat 6s vit6s iigyeket

a Generikus Transzparencia K6dex

el6ir6sainak alkalmazdsdval, figyrendje alapjan

bir6lja el.
1.2.

2.

A hat6lyos jogszab6lyok rendelkez6seibe iitk<iz6 magatart6s eset6n az ezen
jogszabrilyokban meghatirrozott reklimfeliigyeleti, versenyfeltigyeleti, mhskdzigazgatrlsi
6s bir6s6gi eljarSs megindit6siltozval6jogosults6got a Generikus Transzparencia K6dex
alapjan kezdem6nyezett, illetve lefolytatott eljrir6s nem 6rinti.
A Transzparencia Bizottsig iigyrendje

2.1 A TB iisszet6tele

6s

tagiainak megvilasztisa

2.1.1. A TB hat (6) tagb6l

611. A TB tagok a szdvets6gek k6pviselet6ben vesmek rdszt a
munkrlj6ban, jogaik 6s kritelezetts6geik egyenl6k, tev6kenys6giiket az
onszab6lyoz6s 6rv6nyesit6se 6rdek6ben vegzik. A TB tagok konkr6t
transzparencia tigyekkel dsszeftiggS feladataihoz kapcsol6d6an nem utasithat6k,
felel6ss6gre nem vonhat6k.

TB

2.1.2. A TB tagok a Szdvets6gek (3-3) fos deleg6ltjaib6l tev6dnek <issze. Kapcsolt
v6llalkoz6snak min6siil6 VSllalatok jekiltjei kdziil a TB-ba legfeljebb egy (1) tag
virlaszthato meg fiiggetlentil att6l, hogy azok a Szdvets6gek k6ziil melynek, vagy
melyeknek tagjai. Minden V6llalatnak csak egy (1) megvrilasztott TB tagja lehet,
fiiggetleniil a S z<ivets6 gekben e gyidej tileg fenn6ll6 tag s6gukt6l.

2.1.3. A TB-ba deleg6lt tagokat a Szdvets6gek dvente saj6t hat6skdrtikben vdlas*jil<
meg minden 6v m6jus 3l-ig. A Sz<ivets6gek Elndkei a megviilasztott tagok
n6vsor6r6l egym6st legk6s6bb a megv6lasztiist kdvet5 nyolc (8) napon beltil emailben tajdkonatjik A Sz<ivets6gek a megv6lasztott tagok visszahiv6sfuaasajtrt
mtikod6si szabilyzatuk szerint jogosultak azzal, hogy a visszahivott tag hely6be
egyidejtileg irj tagot deleg6lnak. Ugyanez 6rv6nyes a TB-tags5g brirmely m6s
okb6l t<irt6no megsztin6se eset6re is. A TB tagok tags6ga minden 6v jrilius 1-j6n
kezd6dik, a tagok 6vente ijravillasilhat6k a Szrivets6gek alapszab6lyainak
megfelel6en.

2.1.4. A TB-ba delegSlt tag lehet
a) gy6gyszeripari v6llalat munkav6llal6ja,
b) Sz<ivets6g alkalmazottja.

2.1.5. A TB-ba deleg6lt

tag

a) javasolhatja a TB feladatkdr6be tartoz6 k6rd6s megtrlrgyal6s6t, amelyet a TB
legkrizelebbi iildse el6 kell terjeszteni,
b) elj6r6s megindit6s6t kezdemenyezi a K6dex szabillyait s6rt6 magatartds
gyanrij ar6l val6 tudom6sszerz6s6t k<ivet6en,

//
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c) koteles r6szt venni a TB munkitjiban6s megjelenni az til6seken,
jy tev6kenys6g66rt dijazilsra nem jogosult, azt a hat6lyos magyar jogszab6lyok,
etikai eiOirasot es ktil<inOsen a Generikus Transzparencia K6dex elSir6sai
szerint kdteles elkitni.

2.1.6. A TB tagmegbizat6sa megsziinik, amennyiben
a) a TB tagnak az 6t deleg6l6 vrillalattal fenn6ll6 munkaviszonya b6rmely okb6l
megsziinik;
b) a TB tagmegbizatisa lej6r;
c) a TB tagmegbizat6sar6l lemond;
d) a TB tagot megbizatisaal6l felmentik, amennyiben
etikai el6ir6sokat megszegi;
e) a TB tag meghal.

2.1.7. Amennyiben

TB tag megbizatisa

a

a

jogszab6lyi, illetve az

a fenti okok miatt megsninik, harminc (30)

napon beltil rij TB tagot kell v6lasztani.

2.1.g. A TB tagjai, maguk koziil

az els6 alakul6 iil6stiktin TB Elndkdt v6lasztanak.

2.1.g. A TB Eln6k mandiltuma egy (1) 6vre

s261, 6s a

TB Elntik rijrav6laszthat6.

2.1.10. A Sz<ivets6gek egyhangirlag javasolhatjak a TB Elndk felment6s6t'

2.t.tt. A TB tagok

egyhangir dont6se sziiks6ges

a TB Elndk tiszts6g6b6l

tdrt6n6

felment6s6hez.

2.t.12. Az eln6k feladat- 6s hat6skdr6be tartozik (kiilcin dijazhs n6lkiil):
a) a TB til6seinek 6sszehiv6sa 6s levezet6se, adminisztrativ teend6k
lebonyolit6sa,

b) amennyiben az tigy jelleg6re tekintettel az indokolt, a gy6gyszeripari
v6llalatokt6l fiiggetlen 6rintettek meghiv6sa a TB til6s6re,
c) a TB d6nt6seinek szakmai el6k6szit6se, ir6sba foglal6sa, es az erintett felek
d)
e)

D

r6sz6re va16 megktild6se;
a ddnt6s(ek) v6grehajtrls6nak ellen6rz6se;
a K6dex szabrllyainak betartat6sa feletti 6rktid6s,
a TB k6Pviselete.

2.2. ATB iil6sei 6s eljirisa

2.2.1. A V6llalatoknak a bejelent6s TB-hoz tdrt6n6 benyirjt6s6t megel6z6en el6szdr
egym6s krizott kell megkis6relniiik a s6relmes tigy rendez6s6t.
elj6r6sa e-mailben el6terjesztett bejelent6sre indul. A TB saj6t hat6sk6rben
is indithat vizsg6latot a tudom6sara jutott iigyek eset6ben. Bejelentds n6lktil indul
eljhrds lefolytat6s6t TB tag kezdemenyezte. Bejelent6st kizir6lag
az elj1r1s,ha
a V6llalatok nYirjthatnak be.

2.2.2. A TB

i

adatv1delmi jogszab6lyokkal 6s egy6b ir6nymutat6sokkal dsszhangban a
bejelent6 k6rheti, hogy a TB az adatait zfurtankezelje. Ebben az esetben aTB az
eljar6s sor6n 6s azt kdvet6en is bizalmasan kezeli a bejelentS adatait. Ha a
bijelent6 k6ri, kil6t6t a TB elndke a TB tagiai el6tt sem fedheti fel. A bejelento

Z.Z.l. Az
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kil6t6t ilyen esetben a TB Elndk csak akkor fedheti fel, ha ennek hiany6ban
vizsg6lat nem lenne lefolytathat6.

2.2.4. A n6vtelentil tett

a

bejelent6seket a TB nem vizsg6lja.

2.2.5. A TB elnrike a be6rkezett bejelent6st - fiiggetlentil att61, hogy a bejelento azt
megtette-e vagy sem - a kifog6solt V6llalatnak e-mailben a bejelent6s
kezhezxetel6t kdvet6 tiz (10) napon beliil megktildi 6s felsz6litja, hogy az iiggyel
kapcsolatos 6ll6spontj ar6l alev6t k6zhezveteletkovet6 tiz (10) napon beliil a TBottirjekoztassa. A TB aztigyet 6rdemben csak a hatitrido letelte ut6n ttlrgyalhatja,
fliggetleniil att6l, hogy a megkeresett Vrlllalat hataridSn beli.il nyilatkozott-e.
Amennyiben a TB az eljarbst saj6t hat6skdrben inditja meg, irgy az lrintett
Vrillaltot e-mailben 6rtesiti az illtala 6szlelt, v6lelmezetten Generikus
Transzparencia K6dex rendelkezdseibe iitk<izo magatart6sr6l. A tov6bbiakban az
eljar6s lefolytat6sa megegyezik a bejelent6sre indult eljrir6s menet6vel.

2.2.6. A TB-hoz benyijtott bejelent6snek az iigy elbirrllishhoz sziiks6ges valamennyi
adatot 6s bizonyit6kot tartalmaznia kell. Amennyiben a bejelent6s ezeket nem
tafialmazza, a TB a bejelent6st benyrijt6 felet az eljarSs soriin e-mailben egy
alkalommal, hatrlrid6 megjelOl6s6vel, hi6nyp6tl6sra sz6litja fel. Ilyen esetben az
eljar6si hataridSk a hianyp6tl6s be6rkez6s6t6l sz6mitanak. Ha a megkeresett f6l
hatarid6re a hianyp6tliisban foglaltaknak nem tesz eleget, aTB az eljar6st
a\ lezfuhatja, amennyiben a rendelkez6sre 6116 inform6ci6k alapjan nem
lehets6ges a vizsgdlatot lefolytatni, vagy
b) a rendelkez6s6re 6116 adatok 6s inform6ci6k alapj6n a beadv6nyt 6rdemben
elbir6lja.

2.2.7. A TB tagjai 6s eln<ike a TB elj6rris6val dsszefligg6sben tudom6sukra hozott
adatokat, inform6ci6kat 6s iratokat,

- amennyiben azok nem ktiztudom6sriak -

kdtelesek a hat6lyos jogszab6lyi (adatv6delmi, polgari jogi) el6ir6soknak
megfeleloen kezelni, azokat megorizni, 6s biztositani, hogy azok sem az eliitrds
alatt, sem azt kdvet6en ne jussanak arra jogosulatlan harmadik szem6ly
tudom6siira. Ez irinyad6 a Szrivets6gek elndkeire, Titk6rs6gaira 6s a Vrillalatok
k6pvisel6ire is. A TB tagjai es az elndk a TB Sltal j6vahagyott titoktart6si
nyilatkozatot tesz, amelyet atagsilgilletve megbizatds megszfln6sdtol sz6mitott 6t
(5) 6vig a TB iratai kdzdtt meg kell orizni.

2.2.8.

A TB el6 keriilt tigy elbir6l6sriban az esetben 6rdekelt vagy 6rintett fellel

munkav6gz6sre vagy szolghltatds nyrijt6sara ir6nyul6 jogviszonyban 5116 TB tag
nem vehet r6,szt. Aziigy elbir6l6sa alatt az eljirds megindit6sar6l val6 d<int6st, az
eljar6sban val6 r6szv6telt, az 6rdemi ddnt6shozatalt 6s a feltilvizsg6lati elj6r6st is
{rteni kell. A TB el6 keriilt iigy elbir6l6s6ban az esetben 6rdekelt vagy 6rintett TB
Elndk aaugy elbir6l6sa alatt az eljar6sban 6s a feltilvizsgiiati eljar6sban nem vehet
resfi.. Az6rdekelts6get vagy 6rintetts6get az 6rdekelt vagy 6rintett TB tagnak vagy
TB Elnoknek, tov6bb6 annak kell bejelentenie a TB fel6, akinek err6l tudom5sa
van. Az6rdekelts6grol vagy 6rintetts6grol a TB egyhangrian ddnt.

2.2.9. A TB sziiks6g

szerint tart iil6st. A TB iil6s szem6lyes r6szv6tel helyett elektronikus

hirk<izl5 eszkdzdk - skype, telekonferencia - ig6nybev6tel6vel is lefolytathat6. A
TB i.il6seit az Elndk az iil6st megelozoen legal6bb nyolc (8) nappal e-mailben

W

i

kiildott 6rtesit6s

me gkiild6 s6vel hivj a

<i

ssze.

2.2.10. Ha jelen K6dex m6sk6nt nem rendelkezik, a TB til6se hattrozatkepes, ha azon
tega6Ut n6gy (4) tag jelen van. Amennyiben a szab6lyosan d,sszehivott TB iil6sen
a tagok hatiozatkdpes sziimban nem jelentek meg, az elndk kdteles rijabb iil6st
hdt (D napon beltil osszehivni, mindaddig, amig a TB hatrlrozatk6pes sziimban
osszei,il.

d6nt6seit a jelenl6v6 TB tagok egyszeni sz6tdbbs6gdvel hozza meg. A
meghivott, gy6gyszeripari v6llalatokt6l fliggetlen 6rintettek a TB iil6sen
tan6cskoz6sijoggal vesznek r6szt. A TB tagjainak szavazategyenlSs6ge eset6n az
Elndk szavazataddnt.

2.2.11.

A TB

z.Z.tZ.

A TB a hozzi

€rkezett iigyben az eljirbs megindit6s6t kovet6en harminc (30)
napon beltil kritetes ddnt6st hozni. Ezt ahatirid6t a TB Elndke egy alkalommal,
az 6rintetrek tdjdkoztatisdval egyidejrileg legfeljebb harminc (30) nappal
meghosszabbithatja.

2.2.13.

A TB eljrlr6sa soriln az :ftgy elbir5l6sahoz sziiks6ges dokumentumokat 6s egy6b
anyagoklt megvizsg6lja, kezdem6nyezheti az lrintett felek vagy fiiggetlen

szak6rt6k meghallgat6s6t, illetve b6rmely drintett f6l ilyen irrlnyri k6r6sre a TB a
felet meghatlgatja. A TB til6sein jogi szak6rt6t nem vesz ig6nybe, a meghallgatiis

sor6n Uizartta[ az adott Vrlllalat k6pvisel6j6vel trirgyal, a V6llalatok jogi
k6pvisel6i a meghallgat6sokon nem vehetnek r6szt. A TB d6nt6s6t nem
akadiiyozza,ha a felek az elj6r6s soriin a TB leveleire, k6rd6seire v6las^nem,
vagy nem hat6rid6n beltil adnak,vagy a meghallgat6son nem jelennek meg.
2.2.14. A TB k6teles figyelembe venni kor6bbi dont6seit, 6rveket, 6s <isszeftigg6seket a
K6dex szellem6nek es azegys6ges k6dexalkalmazfus bidosit6sa 6rdek6ben.
2.3. A TB diint6sei
d<int6st hoz, amelyet a meghozatalilt6l
tigyben 6rintett V6llalatnak - ide6rtve a
az
(15)
napon e-mailben
sz6mitott tizen6t
bejelent6t is - megkiild. D<int6seit, azok meghozatal6t ktivet6 tizendt (15) napon
beltil az adott iigyben egy6bk6nt nem 6rintett V6llalatok rlszdre is megktildi.

2.3.1. A TB minden meginditott eljar6s v6g6n

2.3.2.

Generikus Transzparencia K6dex szab6lyainak megs6rt6se eset6n a TB a
V6llalatot
a) ir6sban figyelmezteti,
b) irSsban felsz6litja a Generikus Transzparencia K6dex szab6lyait s6rt6
magatart6s megsziintet6s6re, 6s K6dex szabiiyai 6ltal el6irtak TB 6ltal el6irt

A

hatarid6re tdrt6no teljesit6s6re.

2.3.3. A TB halad6ktalanul ddnt
a)

abban az esetben, ha:

6rdemi vizsgillatn6lkiil elutasitja, a kdvetkez6 esetekben:
aa) azelj6r6sra a TB-nek nincs hatilskdre;
ab) a bejelent6s nyilvanval6an lehetetlen c6l vizsgillatira iranyul;
ac) a TB a bejelentdst 6rdemben mar elbir6lta;

a bejelent6st

/
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M eljrir6s nem a Generikus Transzparencia K6dex hat6lya alii es6
V6llalattal szemben indult.
b'l az eljarast megsziinteti, a k<ivetkezo esetekben:
ba) a bejelent6s 6rdemi vizsgtilat n6lkiili elutasit6s6nak lett volna helye, az
elutasitrisi ok azonban az eljards meginditiis6t k<ivet6en jutott a TB
tudom6siira;
bb) az elj6r 6s okafo gy ott 6 v 6lt;
bc) az eljaris bejelent6sre indult 6s a bejelento ad visszavonta, kiv6ve, ha a
TB az elj6r6st saj6t hat6skcirben tovribb folytatja, vagy ha az eljririsban
tdbb bejelent6 vesz r6szt, 6s nem mindegyikiik vonta vissza a bejelent6st;
bd) a Generikus Transzparencia K6dex v6lelmezett megs6rtdj6nek
megsziin6se kdvetkezt eben az elj arris okafo gyott 6 v 6lt, 6s j o gut6dl6s sem
ad)

k<ivetkezett be.

2,3.4, ATB

6rdem6ben,azijgy 6,sszeskdrtlm6ny6nekvizsg6lataalapjanir6sban
d<int, amelyben
a) rdviden ismerteti avizsgfit esetet;
b) meg6llapitja, hogy a Generikus Transzparencia K6dexet megs6rtett6k-e;
c) a ddnt6s6t megindokolja;
d) a Generikus Transzparencia K6dex megs6rt6se eset6n kdzli a 2.3.2.a) €s
2.3 .2.b) pontok szerinti szankci6kat.

2.4.

aziJrgy

A TB irinymutatisa

2.4.1. A TB irrinymutat6srlnak

kiadSsrlt kezdem6nyezheti:

a) a TB b6rmely tagtra,
b) a Sz<ivetsdgek Eln<iks6ge,
c) a Szdvets6gek V6llalatai.

2.4.2. Az irinymutatiis teljes szdveg6nek elfogad6srir6l

a TB az iil6sen r6sztvev6 tagok

egyszeni sz6tcibbs6g6vel d<int.

2.4.3. Az ir6nymutatiisokat

a

TB a Szovets6geken kereszttil valamennyi VSllalat rdsz€re

e-mailben megktldi.
3.

3.1.

A K6dex v6grehajtisival kapcsolatos szabilyok, zir6 rendelkez6sek
A K6dex szabilyai betart6srinak ellen6rz6se

a

TB, a TB Elndke, valamint a Sz<ivets6gek

Elndks6geinek a feladata.
3.2.

A Transzparencia K6dexben foglalt feladatok ell6t6sa, illetve a TB eljarrisrinak gyorsabb
lefolytat6sa 6rdek6ben a Viillalatokkal va16 hivatalos kommunik6ci6 (kapcsolattartrls)
elektronikus titon t<irt6nik.

3.3.

A

Sz<ivets6gek tagv6llalatai

a K6dex megs6rt6se eset6n a jelen szabilyozits szerint

felel6ss6gre vonhat6k.

3.4. Aziratok, dokumentumok orz6s6nek helye

a Generikus Egyesi.ilet

/

mindenkori szdkhelye.
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Szdvets6gek Elnokei a Generikus Transzparencia K6dexet elolvas6s, kcizos
6rtelmez6s 6s meg6rt6s utiin, mint akaratukkal mindenben egyezot saj6t keztil eg irtak alakdt
(2) eredeti p6ldanyban. Minden Tagn6l van egy-egy eredeti p6ld6ny.

Alulirott

Budapest, 2022. m5jus 31.

Generikus Egyestilet

