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1

Bevezetés

1.1. A STADA Hungary Kft. (1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower. ép. 11. em.;
továbbiakban: Társaság) a jobb betegellátás érdekében együttműködik egészségügyi
szakemberekkel, egészségügyi szakmai szervezetekkel és betegszervezetekkel, továbbá
fontosnak tartja ezen szakemberek és szervezetek szakmai fejlődéséhez való
hozzájárulását. A Medicines for Europe Etikai Kódexének részét képező transzparencia
szabályok, valamint annak magyarországi implementációját jelentő Generikus
Transzparencia Kódex értelmében a Társaság nyilvánosságra hozza azokat a juttatásokat,
amelyek esetlegesen összeférhetetlenséghez vezethetnek, illetve azon juttatások
kedvezményezettjeit is közzétételre ösztönzi, ahol a juttatások nyilvánossá tétele a betegek
vagy a lakosság érdekeit szolgálja.
1.2. A Generikus Transzparencia Kódex értelmében a Társaság a közzététellel egyidejűleg
nyilvánosságra hozzák azt a módszertant, amelyet a közzététel elkészítése során az egyes
kategóriákhoz tartozó Juttatások meghatározása és kategorizálása során alkalmaztak. A
módszertan tartalmazza a Juttatások számítási alapjait, a többéves szerződésekkel
kapcsolatos részleteket, az ÁFA és egyéb adó, illetve deviza szempontokat (adott esetben
az árfolyamot), valamint a Juttatás kifizetésével és összegével kapcsolatos egyéb
részleteket. A módszertan tartalmazza továbbá a közzétételre köteles Juttatások összegével
és időzítésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat.
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Fogalmak

Adomány: ellenszolgáltatás nélkül adott juttatás, illetve részben vagy egészben, ingyenesen
átadott ingó dolog, valamint részben vagy egészben ingyenesen nyújtott szolgáltatás.
Betegszervezet: olyan non-profit szervezet - ideértve az ilyen szervezeteket tömörítő
úgynevezett ernyőszervezeteket is -, amely főként betegekből és/vagy gondozókból álló, a
betegek és/vagy a gondozók szükségleteit képviselő és/vagy támogató nonprofit jellegű jogi
személy, gazdálkodó szervezet (beleértve azt az ernyőszervezetet, amelynek a tagja), amelynek
székhelye, bejegyzésének helye, vagy elsődleges működési területe Európában van.
Egészségügyi Szakember: az, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező természetes
személy, aki a gyógyszerek ajánlásában, rendelésében, beszerzésében, értékesítésében,
forgalmazásában vagy alkalmazásában, és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában
közreműködik, így különösen az orvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi
szolgáltató személyzetének tagja vagy más, az egészségügyben tevékenykedő szakember.
Egészségügyi Szolgáltató / Szervezet: bármely jogi személy, gazdálkodó szervezet, egyéni
vállalkozó
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(i.) amely olyan egészségügyi, orvosi vagy tudományos szervezet vagy társaság (függetlenül
annak jogi vagy szervezeti formájától), így például kórházak, klinikák, alapítványok,
egyetemek, vagy egyéb oktatási intézmények vagy szövetségek (kivéve a Medicines for
Europe Betegszervezet Kódex alapján betegszervezetnek minősülő szervezeteket),
amelynek címe, székhelye vagy működésének elsődleges helyszíne Európában van, vagy
(ii.) amelyen keresztül egy vagy több Egészségügyi Szakember szolgáltatásokat nyújt.
A nagykereskedők, forgalmazók és hasonló kereskedelmi közvetítők nem tekinthetők
Egészségügyi Szervezetnek. A gyógyszertár vállalkozások mindig egészségügyi szolgáltatónak
minősülnek, akkor is, ha kiskereskedők, függetlenül a tulajdonjogtól vagy a tulajdonosi
szerkezettől.
Harmadik fél által szervezett rendezvény: olyan, - nem valamely Társaság által, illetve nem
valamely Társaság megbízásából vagy érdekében kezdeményezett vagy szervezett - független
szakmai, illetve tudományos célokat szolgáló rendezvény és program, ideértve a
Betegszervezetek által szervezett rendezvényeket is, amelynek szakmai programjával, valamint
a programok tartalmával kapcsolatos döntések meghozatalára a Társaságnak nincs befolyása.
Juttatás: közvetlen vagy közvetett értékjuttatás, amely akár pénzbeli, akár természetbeni vagy
egyéb módon történik, akár promóciós vagy egyéb céllal kizárólag emberi felhasználásra
szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban.
Közvetlen értékjuttatás az, amelyet egy Társaság közvetlenül a Kedvezményezett javára ad.
Közvetett értékjuttatás az, amelyet harmadik fél (így például szerződéses fél, ügynök, partner
vagy társult vállalkozás [beleértve az alapítványt]) a Társaság nevében a Kedvezményezett
javára ad, amennyiben a Társaság számára a Kedvezményezett ismert vagy azonosítható.
Kedvezményezett: Betegszervezet, Egészségügyi Szakember, Egészségügyi Szervezet, akinek a
Társaság Juttatást nyújt.
Kódex: a Generikus Transzparencia Kódex.
Támogatás: ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, vagy egyéb anyagi előny, ide nem
értve az adókedvezményt és kezességvállalást, továbbá a médiaszolgáltatások és a
műsorszámok támogatását.
Tisztességes piaci érték (Fair Market Value): a szolgáltatásokért fizetendő összeg, amely a
független és tájékozott felek közötti tárgyalások eredményeként elvárható.
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A szolgáltatás ellenértékének megállapításának alapja az a tisztességes piaci érték, mely
figyelembe veszi az egyén vagy a munkáltatója/szervezet elsődleges tevékenységi országának
aktuális szolgáltatási díjait akkor is, ha a szolgáltatást máshol végzik.
Vállalati Rendezvény: egészségügyi Szakemberek, Egészségügyi Szakembereket tömörítő
szervezetek, továbbá betegek, Betegszervezetek, illetve azok tagjai számára valamely Társaság
által, vagy a Társaság megbízásából kezdeményezett vagy szervezett, illetve a Társaság által
támogatott program, esemény vagy összejövetel. Vállalati rendezvénynek minősül különösen a
gyógyszerismertetést elősegítő rendezvény, szimpózium, tudományos tanácsadó testületi ülés,
gyárlátogatás, továbbképzés, klinikai vizsgálat és beavatkozással nem járó vizsgálat vizsgálói
találkozója.
3
3.1

Közzététel
Személyi és tárgyi hatály

A Társaság közzéteszi az Egészségügyi Szakembereknek, Egészségügyi Szervezeteknek vagy
Betegszervezeteknek nyújtott (közvetlenül vagy közvetve finanszírozott) Juttatásokra
vonatkozó allábiakban meghatározott adatokat:
szolgáltatási díj (a kapcsolódó költségek kivételével), kivéve a kutatás-fejlesztési
tevékenységekkel vagy anonim piackutatással kapcsolatban fizetett díjakat;
-

Harmadik fél által szervezett rendezvényen való részvétel regisztrációs díja;

résztvevőknek egy rendezvényen való részvételük érdekében biztosított utazás és
szállás költsége, beleértve a Harmadik fél által szervezett eseményeket, és a Vállalati
Rendezvényeket;
-

Támogatásokat és Adományokat;

Egészségügyi Szervezetek és Betegszervezetek tevékenységeinek és rendezvényeinek
támogatását.
A Társaság minden egyes Juttatást magyar nyelven, magyar forintban hoz nyilvánosságra. Az
esetlegesen idegen pénznemben történt Juttatások azok eredeti pénznemükről a Juttatásra
vonatkozó számla teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétett
deviza árfolyamán kerülnek átszámításra magyar forintra.
Az egyes Juttatások után a Társaság ÁFÁ-t fizetett, a közzétett Juttatás azonban ezt nem
tartalmazza, tekintettel arra, hogy az ÁFA nem minősül juttatásnak a Kedvezményezett
számára, és nem képezi az egyénnek adott Juttatás részét.
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A közzététel hatálya a Kedvezményezettnek, közvetlenül és közvetetten juttatott Juttatásokra
egyaránt kiterjed. Közvetett Juttatások esetén a Társaság partnereivel kötött szerződések
biztosítják, hogy a Juttatások közzétételéhez szükséges információk a rendelkezésünkre
álljanak.
Határon átnyúló Juttatások esetén a közzétételre abban az országban kerül sor, ahol a Juttatás
Kedvezményezettjének a lakóhelye vagy a székhelye található. Amennyiben ebben az
országban nem működik STADA vállalat, a Juttatást a Társaság központilag, Magyarországon
teszi közzé. Külföldi közzététel esetén a közzétételre az adott ország szabályainak megfelelően
kerül sor.
3.2

Időbeli hatály

A Juttatások az alapul fekvő tevékenység teljesítésének dátuma szerint kerülnek egy adott év
közzétételi táblázatába. A nem pénzbeli Juttatások az átadás dátumával kerülnek rögzítésre.
A közzététel az előző naptári évre vonatkozik; január 1. – december 31.
3.3

Többéves szerződések

A többéves megállapodások olyan szerződések, amelyek hatálya átnyúlik egy naptári évből a
következő naptári évbe. Több éves szerződések esetén a Juttatásokat az alapul fekvő
tevékenység teljesítésének dátuma alapján számolja el a Társaság.
3.4

Adatok forrása

Az egyes közzétett adatok különböző nyilvántartásokból (pénzügyi rendszer, Adományok és
Támogatások nyilvántartására szolgáló rendszerek) származnak.
A közzétételre a https://www.stada.hu/a-stada-rol/etika/transzparencia weboldalon kerül sor.
4
4.1

Egyes Juttatások
Juttatás Betegszervezetnek:

A Társaság minden Betegszervezet esetében rövid leírást ad a nyújtott szolgáltatások jellegéről
az alábbiak szerint:
-

Támogatás esetén arról, hogy az pénzbeli vagy természetbeni;

szolgáltatási díjakat szerződéses szolgáltatások szerinti Betegszervezetenkénti
bontásban, beleértve a Támogatások és a díjak leírását (így például oktatási célú nyári tábor,
betegség világnapja, ismeretterjesztő kiadványok elkészítése) Támogatási típusonként és
díjanként, az adott évre vonatkozó összeggel.
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Az egyes Betegszervezetekre vonatkozóan közzétett összeg az adott beszámolási időszak által
lefedett összes Támogatás és hozzájárulás teljes összege.
4.2

Juttatás Egészségügyi Szakembernek:
A) Szolgáltatási és tanácsadói díjak

A közzétett szolgáltatási és tanácsadói díjak az összesített honoráriumot (nem beleszámítva az
étel-, ital-, utazási és szállásköltségeket) tartalmazzák, amit a Társaság fizetett az Egészségügyi
Szakembernek a szolgáltatásnyújtás ellenében, így például tanácsadói testületek ülésein való
részvétel, előadás tartása a Vállalti Rendezvényen.
A szolgáltatási díjat a Társaság egyénenként teszi közzé (kivéve, ha az Egészségügyi Szakember
megtagadja a közzétételhez való hozzájárulást).
Amennyiben az Egészségügyi Szakember az általa irányított vagy a családi vállalkozás keretében
működő tanácsadó vagy szolgáltató cégen keresztül végez szerződött szolgáltatásokat, vagy a
Társaság szerződést köt egy szervezettel az általa alkalmazott konkrét Egészségügyi Szakember
szolgáltatásaira, akkor a közzététel céljából ezen megbízásokat a Társaság úgy kezeli, mintha a
Juttatás a magánszemély részére történt volna.
B) Rendezvényekre vonatkozó adatok
A Társaság Rendezvény szerinti bontásban tesz közzé az egyes adatokat, amely az egyes
találkozók teljes költségének és a részvételben támogatott Egészségügyi Szakemberek teljes
számának nyilvánosságra hozatalát jelenti a résztvevők megnevezése nélkül.
A Társaság feltünteti az alábbi adatokat:
-

rendezvény megnevezését;

az összes Egészségügyi Szakember regisztrációs díjára, utazására és szállására fordított
teljes költését; és
-

részvételben pénzügyileg támogatott egészségügyi szakemberek számát.

A konferenciára történő regisztrációs „csomag” részét képező étkezések nem relevánsak, és a
Társaság ezen költséget nem vonja le.
4.3

Juttatás Egészségügyi Szervezetnek:
A) Szolgáltatási és tanácsadói díjak
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A szolgáltatási és tanácsadói díjak az összesített honoráriumot (nem beleszámítva az étel-, ital, utazási és szállásköltségeket) tartalmazzák, amit a Társaság az Egészségügyi Szervezetnek
fizetett a szolgáltatás nyújtása ellenében, így például tanácsadói testületek ülésein való
részvétel, előadás tartása a Vállalati Rendezvényen.
B) Adományos és Támogatások
Adományok és Támogatások közzététele esetén a Társaság az összes kiadást feltünteti az
Adomány vagy Juttatás rövid leírásával (így például pénz kutatásra, berendezés adományozása,
termék adomány), beleértve a Támogatások, Adományok és a díjak leírását (így például oktatási
célú nyári tábor, betegség világnapja, ismeretterjesztő kiadványok elkészítése) Támogatás,
Adomány típusonként és díjanként, az adott évre vonatkozó összeggel.
Az egyes Adományok és Támogatások értékét rendes piaci értéken teszi közzé a Társaság.
Az egyes Egészségügyi Szervezetekre vonatkozó közzétett összeg a beszámolási időszak által
lefedett összes hozzájárulás teljes összege.
5

Adatvédelem

A Betegszervezeteknek és Egészségügyi Szervezeteknek történő Juttatásokat, ideértve az egyes
Támogatásokat és Adományokat is, a Társaság név szerint teszi közzé. A
Betegszervezet/Egészségügyi Szervezet neve nem személyes adat, akként a közzétételhez a
Társaság nem kér hozzájárulását.
Az egyes Egészségügyi Szakembereknek szóló Juttatások név szerinti közzététele érdekében a
Társaság beszerzi az adott Egészségügyi Szakember önkéntes, befolyásmentes és kifejezett
hozzájárulását. Ilyen hozzájárulás hiányában a Juttatás közzétételére összesített módon,
személyes adatok nélkül kerül sor. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzésére a szerződés
megkötésekor kerül sor.
Az Egészségügyi Szakembereknek lehetőségük van hozzájáruló nyilatkozatuk visszavonására.
Amennyiben a hozzájárulás visszavonására az éves jelentés közzététele előtt kerül sor, az
érintett Egészségügyi Szakember számára nyújtott Juttatás nem kerül név szerint közzétételre;
amennyiben a hozzájárulás visszavonására az éves jelentés közzététele után kerül sor, abban
az esetben a Társaság haladéktalanul intézkedik új, javított jelentés közzététele iránt, amely
már nem tartalmazza név szerint az adott Egészségügyi Szakember Juttatását, hanem csak
aggregát módon.

