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ELŐSZÓ
A Richter és a Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi Szolgáltatók/Szervezetek közötti átlátható viszony- illetve kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő
tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és
jogellenes magatartások megelőzéséhez.
Az irányadó szabályok, szabályozások és egyéb előírások értelmében a gyógyszeripari vállalatoknak – vagy nyilvánosan, vagy közvetlenül az érintett érdekeltek számára
– közzé kell tenniük a Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi
Szolgáltatók/Szervezetek részére történt kifizetéseket, egyéb Juttatásokat, illetve a velük
kötött megbízásokat. Mivel a Richter a Medicines for Europe tagvállalata (további információkért látogasson el a Medicines for Europe weboldalára az alábbi címen: http://www.
medicinesforeurope.com/medicines-for-europe/), tevékenységeire közvetlenül alkalmazandók a Medicines for Europe Magatartási Kódexének szabályai és követelményei (ezek
megtalálhatók itt: http://www.medicinesforeurope.com/medicines-for-europe/#section-6) vagy a Medicines for Europe Magatartási Kódexével összeegyeztethető és a legalább olyan átfogó szabályok és követelmények.
A Richter azokat a megbízásokat és Juttatásokat hozza nyilvánosságra, amelyek potenciálisan érdekellentéthez vezethetnek, illetve azon Juttatások kedvezményezettjeit
is közzétételre ösztönzi, ahol a Juttatások nyilvánossá tétele a betegek vagy a lakosság
érdekeit szolgálja. A közzétételt a Társaság és a Kapcsolt Vállalkozások weboldalán is
nyilvánosságra hozza.
A jelen Módszertani Jegyzet a Richterre irányadó.
Az I. Mellékletben (Fogalommeghatározások) sorolt kifejezések a jelen Módszertani
Jegyzetre érvényesek.
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A JUTTATÁS
KÖZZÉTÉTELE

1.

A Richter és a Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi Szolgáltatók közötti átlátható viszony- és kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes
magatartások megelőzéséhez. A Társaság nyilvánosságra hozza azon Juttatások közzétételét, amelyek potenciálisan érdekellentéthez vezethetnek, vagy a Juttatás Kedvezményezettjének erre való ösztönzését, ha ez a közzététel a betegek vagy a lakosság érdekeit
szolgálja. A közzétételnek ki kell terjednie a Harmadik Személy által a Richter képviseletében a Kedvezményezettnek adott Juttatásra, és – amennyiben a Richter számára ismert,
vagy erről tájékoztatják – azon Kedvezményezettre, akinek javát az adott Juttatás szolgálja.
A Richter köteles közzétenni az alábbi kategóriákba észszerűen besorolható minden
Juttatás összegét. Az alábbi felsorolásban nem szereplő Juttatások nem kerülnek közzétételre.
A Juttatásokat egyedileg, névvel együtt kell közzétenni:
A. JUTTATÁS BETEGSZERVEZETNEK:
 ámogatás: pénzügyi és természetbeni támogatás: A támogatásban részesített BetegT
szervezetek felsorolásával minden közvetlenül vagy közvetetten nyújtott pénzügyi támogatást, illetve jelentős nem pénzbeli támogatást nyilvánosságra hozunk. A közzététel a
következőket foglalja magában:
• a támogatás pénzbeli értékét, vagy a Richter számára a Harmadik Személy által a
támogatás tekintetében kiszámlázott költségeket;
• a támogatás jellegének leírását olyan módon, hogy az alapján az általánosan elvárható figyelmességgel eljáró személy véleményt tudjon alkotni a támogatás jelentőségéről;
• olyan, jelentős mértékű nem pénzbeli támogatás esetén, amelynek pénzbeli értéke nem határozható meg, azon nem anyagi típusú előny egyértelmű megjelölését,
amelyhez a Betegszervezet a támogatás révén hozzájut.
A közzétételt a Társaság minden esetben Kapcsolt Vállalkozás szintjére lebontva, elkülönítve végzi. Ez az információ évente legalább egyszer frissítésre kerül.
Szolgáltatási díjak: szerződéses szolgáltatások betegszervezetenkénti bontásban, beleértve a támogatások és a díjak leírását (így például oktatási célú nyári tábor, betegség világnapja, ismeretterjesztő kiadványok elkészítése) támogatás típusonként és díjanként,
az adott évre vonatkozó összeggel. A Társaság évente legalább egyszer az előző évre
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vonatkozóan nyilvánosságra hozza a Betegszervezetek által nyújtott szolgáltatásokra
kifizetett összegeket. A szolgáltatások jellegét olyan teljességgel hozzuk nyilvánosságra,
hogy az átlagos olvasó a megállapodás lényegéről véleményt formálhasson. A szerződések részét képező bizalmas információkat megőrizzük. A közzétételt a Társaság minden
esetben Kapcsolt Vállalkozás szintjére lebontva, elkülönítve végzi.
B. JUTTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERNEK:
Szolgáltatási és tanácsadói díjak: összesített honorárium (nem beleszámítva az étel-,
ital-, utazási és szállásköltségeket), amit a Richter fizet az Egészségügyi Szakembernek a
szolgáltatásnyújtás ellenében, így például tanácsadói testületek ülésein való részvétel,
előadás tartása a Richter által szervezett rendezvényen, részvétel fókuszcsoportban. E
közzététel hatálya nem terjed ki a K+F tevékenységekkel és piackutatással kapcsolatban
fizetett díjakra.
 endezvények, képzési támogatás, gyárlátogatások: A Társaság és a Kapcsolt VállalkoR
zások e kategóriában az alábbi két közzétételi lehetőség közül választhatnak.
1. LEHETŐSÉG
 rendezvények száma (de nem a pénzbeli értéke), amelyekre Egészségügyi SzakemA
ber támogatást kapott (ide tartozhat a regisztrációs díj, az utazás és a szállás kifizetése). A támogatást Egészségügyi Szakemberek szerinti bontásban tesszük közzé az
alábbi kategóriákban:
• Harmadik fél által szervezett kongresszuson való részvétel támogatása, amelyre
a Richter fizeti a regisztrációs díjat, utazást és szállást. Feltüntetjük, hogy az adott
rendezvény helyi/hazai, Európán belüli vagy kívüli.
• Gyárlátogatások.
• Vállalati Rendezvény, ahol az Egészségügyi Szakember szállását, illetve repülőútját a Richter fizeti.
2. LEHETŐSÉG
Az Egészségügyi Szakember részére kifizetett támogatás teljes összesített összege,
konferencia vagy rendezvény szerinti bontásban, az alábbiak szerint:
• Harmadik fél által szervezett kongresszuson való részvétel támogatása:
– a kongresszus neve,
– a kongresszusi részvétel támogatására fordított teljes összeg, beleértve
– a kedvezményezett Egészségügyi Szakemberek számát, akik részvételét támogatták.
• Gyárlátogatások: Az összes kiadás, beleértve az Egészségügyi Szakemberek számát, akiknek a részvételét támogatták.
• Vállalati Rendezvény: Az összes kiadás, beleértve a kedvezményezett Egészségügyi Szakemberek számát, akiknek a részvételét támogatták.
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C. JUTTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNAK/SZERVEZETNEK:
Szolgáltatási és tanácsadói díjak: összesített honorárium (nem beleszámítva az étel-,
ital-, utazási és szállásköltségeket), amit a Richter az Egészségügyi Szolgáltatónak/Szervezetnek fizetett a szolgáltatás nyújtása ellenében, így például tanácsadói testületek
ülésein való részvétel, előadás tartása a Richter által szervezett rendezvényen, részvétel
fókuszcsoportban.
Adományok és támogatások: az összes kiadás és az Adomány vagy Juttatás rövid leírása
(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.
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2.

A KÖZZÉTÉTEL
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
(RÉSZLETES MÓD
SZERTANI ÚTMUTATÓ)

A Medicines for Europe Magatartási Kódexének megfelelően, amely módszertani jegyzet
elfogadását és közzétételét írja elő a vállalatok számára, a Richter a következő kötelező
közzétételi keretet és eljárási szabályokat állapítja meg:
Nem tartoznak a közzététel hatálya alá az orvosi rendelvény nélkül is kiadható (OTC)
gyógyszerek. A közzétételi követelmények csak a kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerekre vonatkoznak. Amennyiben egy Juttatás együttesen a kizárólag orvosi vényre kiadható és orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerekre is vonatkozik, a Juttatásnak
csak a kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerre vonatkozó része kerül közzétételre.
Országonként egy közzététel elve. A Richter működési területén minden egyes európai
országban egyetlen – a Betegszervezeteknek, Egészségügyi Szakembereknek és Egészségügyi Szolgáltatóknak/Szervezetnek adott összes Juttatást feltüntető – közzétételt ad
ki. A Kapcsolt Vállalkozások feladata az országon belüli Juttatásokra vonatkozó adatok
gyűjtése és az adatok pontosságának ellenőrzése. A Kapcsolt Vállalkozások az összes
helyi jogszabályt és előírást betartják a közzététel során.
Országokon átnyúló Juttatások. A Juttatásokat mindig az Egészségügyi Szakember,
Egészségügyi Szolgáltató/Szervezet vagy a Betegszervezet elődleges munkavégzésének
(praxisának) országában jelentjük. Amennyiben például egy külföldi Egészségügyi Szakember részesül Juttatásban, a Juttatás részleteit a Juttatás nyújtója összegyűjti és továbbítja azt az Egészségügyi Szakember elsődleges munkavégzésének országában működő
Kapcsolt Vállalkozáshoz, hogy ott tudják nyilvánosságra hozni a Juttatás adatait.
Jelentési időszak. A jelen Módszertani Jegyzet 5. pontjának megfelelően a közzététel
évente történik, és minden jelentési időszak egy teljes naptári évet ölel fel. Rövid távú,
határozott idejű tevékenységek esetében a tevékenység kezdő időpontja az irányadó és
a kifizetést abban a jelentési időszakban kell figyelembe venni, amelyikben az eseményre sor került. Hosszú távú tevékenységek esetében az adott számla teljesítési időpontja
határozza meg, hogy melyik jelentési időszakban lesz a Juttatás figyelembe véve (azaz
bizonyos megbízási vagy tanácsadói szerződések lehetnek olyan hosszú távú tevékenységek, amelyek esetében a Juttatást minden olyan időszakban jelenteni kell, amelyben a
magánszemély konkrét tevékenységeire vonatkozó számlája könyvelésre kerül.) A Támogatásokat és Adományokat mindig abban a közzétételi időszakban jelentjük, amelyben
azokra sor került.
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Írásbeli megállapodások. Amennyiben a Richter Betegszervezeteknek nyújt pénzügyi
Támogatást, jelentős közvetett támogatást, illetve jelentős nem pénzügyi Támogatást,
minden esetben írásbeli szerződést köt, amelyben feltünteti a finanszírozás összegét és
a Támogatás célját is. Az Egészségügyi Szakembereknek és Egészségügyi Szolgáltatóknak/Szervezeteknek adott minden megbízást írásban vagy olyan szerződésben rögzítünk, amely dokumentum egyértelműen ismerteti a szolgáltatásokat vagy tanácsadást és
a kompenzációt (Juttatást).
Egyedi azonosító. Egyedi azonosító az a helyi azonosító, amelynek segítségével elvégezhető a Juttatások európai szintű és Kapcsolt Vállalkozás szintű összesítése. Egyedi azonosítót azokban az országokban adunk, amelynek helyi jogszabályai és előírásai ennek
használatát megengedik. Magyarországon orvos esetén az egyedi azonosító az orvos
pecsétszáma, egyéb Kedvezményezett esetén a Richter nem alkalmaz külön (N/A) egyedi
azonosítót.
Szolgáltatások és tanácsadás. A Richter megbízhat Betegszervezeteket, Egészségügyi
Szakembereket és Egészségügyi Szolgáltatókat/Szervezeteket a szükséges szolgáltatások nyújtásával, például tanácsadó bizottságokban szakértőként, előadóként, kutatásban való részvételre, fókuszcsoportban vagy piackutatásban, termékekre vonatkozó képzésben és oktatásban való részvételre. Minden esetben jogszerű igény létezik a
szolgáltatásra, a kifizetés a Reális Piaci Értéket nem haladja meg, és csak a szolgáltatás
eredményes elvégzéséhez szükséges számú Betegszervezet, Egészségügyi Szakember
és Egészségügyi Szolgáltató/Szervezet vonjuk be. Egészségügyi Szakemberek megbízottként történő kiválasztása és megbízása csak képzettségükön, szakértelmükön és a
szolgáltatás vagy tanácsadás nyújtására való képességükön alapulhat.
Szolgáltatási és tanácsadói díj. A szolgáltatási és tanácsadói díjnak megfelelnek az
érintett Betegszervezet, Egészségügyi Szakemberek vagy Egészségügyi Szolgáltatók/
Szervezetek és Richter közötti megbízási és tanácsadói szerződésekben rögzítetteknek.
Ebben a kategóriában a Richter nyilvántart minden olyan (pénzbeli és nem pénzbeli) Juttatást, amely a Betegszervezet, az Egészségügyi Szakemberek vagy az Egészségügyi
Szolgáltatók/Szervezetek által a Richternek Reális Piaci Értéken nyújtott szolgáltatások
ellenértéke. Kifizetésre csak a vonatkozó szerződés megkötése után megfelelően elvégzett és leigazolt munka kerül.
Rendezvények. A Richter és Egészségügyi Szakemberek találkozói elősegítik a mindkét
fél számára előnyös és nélkülözhetetlen párbeszédet. Ezek oktatási, tudományos, kutatási valamint promóciós célokból tarthatók. A találkozókkal és rendezvényekkel összefüggésben észszerű vendéglátás nyújtható, de ezeknek a találkozó fő céljához képest
mindig másodlagosak. Harmadik fél által szervezett kongresszusok esetén, ahol a Richter
számára nem ismert a résztvevők száma, csak a Juttatás összege kerül bemutatásra, a
kedvezményezett Egészségügyi Szakemberek számát N/A-val jelöljük.
Képzési támogatás. A Richter támogathatja a tudományos, orvosi, gyógyszerészeti és
szakmai oktatást azzal, hogy meghív és a regisztrációs díj, utazási és szállásköltségek,
valamint észszerű vendéglátás megfizetésével támogat magánszemély Egészségügyi
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Szakembereket az olyan rendezvényeken való részvételben, amelyek továbbképzést
nyújtanak számukra a szakterületükön. Képzési támogatás nyújtható vállalati szervezésű
rendezvényekre vagy kongresszusokra, és Harmadik Személyek által szervezett konferenciákra.
Gyárlátogatások. A Richter-létesítmények bemutatása oktatási értéket képvisel, mely
soha nem adható az Egészségügyi Szakemberek tisztességtelen befolyásolása eszközeként. A gyárlátogatásoknak mindig konkrét és teljes körű programja van.
Részvételi vagy regisztrációs díjak. A Richter a jelentési időszakbeli részvételi vagy regisztrációs díjak adatait rendezvényenként és Egészségügyi Szakemberenként gyűjti, és
az összeget a Társaság és a Kapcsolt Vállalkozás által választott közzétételi opciótól függően teszi közzé.
A Richter a rendezvény szerinti bontásban (2. lehetőség) teszi közzé a rendezvényekkel,
képzési támogatással valamint gyárlátogatásokkal kapcsolatos Juttatásait.
Utazási és szállásköltségek. Ide tartoznak például a szállodai költségek, repülő, vonat,
busz vagy taxi költsége, illetőleg az esetleges vízumdíjak és utazási biztosítások. Külső
utazási iroda által szervezett utazások esetén a kapcsolódó adminisztrációs költségeket
nem jelentjük és nem tesszük közzé.
Belső rendezvények költségei. Belső rendezvények fogalmilag a Richter saját szervezésű rendezvényei. A Richter ilyen rendezvényekért részvételi vagy regisztrációs díjat nem
számít fel, ezért ebben a vonatkozásban Juttatás nem történik. A Richter által szervezett
belső rendezvények kapcsán felmerült utazási és szállásköltségek esetében ezeket a
költségeket részletesen az adott kategóriára megadott rovatban tesszük közzé.
Támogatások és Adományok Egészségügyi Szolgáltatóknak/Szervezeteknek. Az Egészségügyi Szolgáltatóknak/Szervezeteknek nyújtott Támogatások és Adományok egészségügyi célokat, például kutatást és oktatást támogatják, azokat dokumentáljuk és a
bizonyítékokat megőrizzük. Tilos ezeket az Egészségügyi Szakemberek vagy Egészségügyi Szolgáltatók/Szervezetek tisztességtelen befolyásolása eszközeként adni, és nem
befolyásolhatják a kutatási programokra és az Adomány hasznát élvező személyekre vonatkozó döntéseket (pl. szabad felhasználású Támogatások). A kórház egészének vagy
nem jogi személy szervezeti egységének adott Adományt a Richter a kórház neve alatt
teszi közzé. Amennyiben az Adomány egyértelműen a kórházon belüli szervezeti egységnek vagy osztálynak szól, és ez önálló jogi személy, a Richter az Adomány részleteit a
szervezeti egység neve alatt is közzéteszi. Tiltott az Egészségügyi Szolgáltatóknak konkrét projekthez vagy tevékenységhez nem kötődő, szabad felhasználású hozzájárulások
nyújtása.
Több Betegszervezetnek, Egészségügyi Szakembernek vagy Egészségügyi Szolgáltatóknak történő kifizetések. A Juttatásokat általában egyedileg tesszük közzé. Ha egy
egyedi Juttatás arányosan felosztható az érintett Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek vagy Egészségügyi Szolgáltatók/Szervezetek között, ezeket az összegeket
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arányosan hozzuk nyilvánosságra az érintett Betegszervezet, Egészségügyi Szakember
vagy Egészségügyi Szolgáltató/Szervezet neve alatt. Ha a felosztás nem lehetséges, úgy
tekintjük, hogy minden fél azonos részt kapott, és a közzétételt ennek megfelelően végezzük el.
Közvetett Juttatások Betegszervezeteknek, Egészségügyi Szakembereknek és Egészségügyi Szolgáltatóknak. Amennyiben a Richter tudomására jut, hogy Harmadik Személynek adott Juttatást továbbadtak valamely Betegszervezetnek, Egészségügyi Szakembernek vagy egy Egészségügyi Szolgáltatónak, vagy ezek voltak a Juttatás végső
Kedvezményezettei, a Richter a Juttatás minden egyes részletét az érintett Betegszervezet, Egészségügyi Szakember vagy Egészségügyi Szolgáltató neve alatt teszi közzé, a
jelen Módszertani Jegyzet 6. pontjában részletezett irányadó adatvédelmi szabályoknak
megfelelően.
Többéves szerződések. Amennyiben a Juttatás többéves szerződéshez kapcsolódik, az
időszakra csak azokat a Juttatásokat jelentjük, amelyek vonatkozásában az adott tevékenységre vonatkozó egyedi számla kiegyenlítésre került, és a kifizetést átutalták a Kedvezményezett bankszámlájára.
K+F és piackutatás kizárása. A közzététel hatálya nem terjed ki a K+F tevékenységekkel
és piackutatással kapcsolatban fizetett díjakra.
Az ÁFA és egyéb adók figyelembe vétele. A közzétett adatok ÁFÁ-val növelt, bruttó ös�szegek.
A közzétételt mindig a Kedvezményezett elsődleges praxisa országának hivatalos helyi pénznemében végezzük. A Juttatást az ügylet pénznemében tartjuk nyilván. A végső
közzététel forintban történik. Olyan ügyletek esetében, ahol átváltás szükséges, a számítást a közzététel összeállításakor érvényes MNB árfolyamon végezzük (EUR: 324,04 HUF;
USD: 288,21 HUF).
Nyelv. A Társaság és a Kapcsolt Vállalkozás a közzétételt saját nyelvén (jelen esetben
magyarul) és angolul hozza nyilvánosságra.
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3.

KÖZZÉTÉTELI
PLATFORM

A Társaság és a Kapcsolt Vállalkozás a transzparencia információkat helyi weboldalán
vagy – ha a helyi szabályok és szabályzatok előírják – külön közzétételi platformon teszi
közzé. A Richter magyarországi transzparencia közzététele a www.richter.hu weblapon
érhető el.
Minden online közzétett transzparencia információnak észszerű ideig, de lehetőleg
három (3) évig elérhetővé teszünk.
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KIVÉTELEK

4.

A Kapcsolt Vállalkozások mentesülnek a Transzparencia kézikönyv szerinti közzététel
alól, ha az alábbiak valamelyike hatálya alá tartoznak:
(1) önszabályozó szervezetek (például az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületeik Szövetsége (EFPIA) transzparencia kódexe) vagy más transzparenciarendszer; vagy
(2) helyi transzparencia jelentési jogszabályok és szabályzatok, feltéve, hogy ezek a helyettesítő jelentési rendszerek legalább annyira szigorúak, mint a Medicines for Europe-é,
ideértve e jelentések nyilvános hozzáférhetőségét.
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5.

KÖZZÉTÉTEL
GYAKORISÁGA

A 2018. év során kiosztott minden releváns Juttatást a 2019. év januárjában kezdődő jelentési időszakban, legkésőbb 2019. június 30-ig nyilvánosságra hozzuk.
A közzététel évente történik, és minden jelentési időszak egy teljes naptári évet ölel
fel.
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ADATVÉDELEM ÉS A
SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSE

6.

Az Egészségügyi Szakemberektől, Egészségügyi Szolgáltatóktól / Szervezetektől, betegektől és Betegszervezetektől kapott vagy gyűjtött, rájuk vonatkozó vagy velük kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében Richter mindig az irányadó adatvédelmi,
adatkezelési, adatbiztonsági és iparági jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelően jár el. Amennyiben a transzparencia kötelezettség teljesítése személyes adatok
kezelésével, így többek között azok nyilvánosságra hozatalával és közzétételével jár, az
adatok kezelésének mindenkor meg kell felelnie a Richter Globális Adatkezelési Szabályzatában részletezett adatvédelmi szabályoknak.
Az adatkezelő a Richter Gedeon Nyrt.
A jogszabályok értelmében minden ember jogosult magánszférájának és személyes
adatainak védelmére. Ez az alapjog kiterjed minden ember személyes adatának kezelésére (beleértve azok gyűjtését, feldolgozását, terjesztését és közzétételét is). Ahhoz, hogy
a Richter személyes adatot kezelhessen, valamilyen jogalapra van szükség. A jogalapok
közül a leggyakoribb az, amikor az érintett személy hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás követelményei szigorúak; a Richternek előzetes, egyértelmű
részletes és átlátható tájékoztatást kell nyújtania az érintettnek az adatkezelés körülményeiről, és az érintett nyilatkozatának a hozzájárulás megadásáról befolyástól mentesnek
kell lennie.
A transzparencia kötelezettség teljesítése céljából az érintett Egészségügyi Szakemberek esetében, a Juttatások név szerinti vagy más, személyazonosításra alkalmas
módon történő közzétételéhez is szükség van megfelelő jogalapra. A fentiek alapján,
ezen adatkezelés vonatkozásában az adatkezelés (közzététel / nyilvánosságra hozatal)
jogalapja az érintett Egészségügyi Szakember előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezért, ha az érintett Egészségügyi Szakember a Juttatással
kapcsolatban a személyes adatainak minősülő adatainak közzéteteléhez nem járul hozzá, az adatokat nem lehet olyan módon közzétenni, hogy azokat az adott Egészségügyi
Szakemberhez kapcsolni lehessen, azokból azonosítani lehessen. Ilyenkor a Richter név
nélkül köteles közzétenni az Egészségügyi Szakemberhez kapcsolódó Juttatást. Ha az
adatkezeléshez szükséges hozzájárulást több Egészségügyi Szakember is megtagadja,
a Juttatásra vonatkozó adatokat csak összesítve lehet közzétenni, feltüntetve az összesítésben figyelembe vett Egészségügyi Szakemberek számát.
Technikai oldalról nézve a Richter az érintett Egészségügyi Szakemberek adatkezelésről való tájékoztatását és hozzájárulások magadásáról való nyilatkoztatást oly módon oldja meg, hogy az Egészségügyi Szakemberekkel kötendő szerződésben elhelyez
a transzparencia kötelezettségre és adatvédelemre vonatkozó fejezetet, továbbá a szerződéshez mellékel egy részletes adatkezelési tájékoztatót, valamint egy nyilatkozatot,
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amelyet kitöltve az érintett Egészségügyi Szakember nyilatkozhat a Juttatásokkal kapcsolatos adatok közzétételéhez való hozzájárulás megadásáról vagy meg nem adásáról.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a Richter Gedeon Nyrt. dataprotection@richter.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben,
vagy a +36 1 431 5719 telefonszámon tehetik meg/fel. Adatvédelmi kérdésekben Magyarországon az eljáró felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; faxszám: +36 (1) 391-1410; e-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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I. MELLÉKLET
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
„Adomány” minden ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás, illetve részben vagy egészben, ingyenesen átadott ingó dolog, valamint részben vagy egészben ingyenesen nyújtott
szolgáltatás;
„Betegszervezet” az olyan non-profit szervezet – ideértve az ilyen szervezeteket tömörítő úgynevezett ernyőszervezeteket is –, amely általában a betegek, családtagjaik vagy
a gondozók támogatásával jön létre, és alapvetően a betegek jogait, a betegséget és a
kezelésre vonatkozó információkat mutatja be valamilyen terápiás területen, valamint a
betegek, illetve gondozóik szükségleteit és érdekeit képviseli, illetve támogatja;
„Egészségügyi Szakember” minden egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy,
aki a gyógyszerek ajánlásában, rendelésében, beszerzésében, értékesítésében, forgalmazásában vagy alkalmazásában, és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában szerepet
játszik, így különösen az orvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi
szolgáltató személyzetének tagja vagy más, az egészségügyben tevékenykedő szakember;
„Egészségügyi Szolgáltató/Szervezet” bármely jogi személy, (i.) amely egészségügyi,
orvosi vagy tudományos szervezet vagy társaság (függetlenül annak jogi vagy szervezeti
formájától), így például kórházak, klinikák, 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 Magyarországon van, vagy (ii.) amelyen keresztül egy vagy több
Egészségügyi Szakember szolgáltatásokat nyújt;
„Harmadik fél által szervezett rendezvény” olyan, – nem Richter által, illetve nem Richter
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 Richternek nincs befolyása;
„Harmadik Személy” minden olyan szervezet vagy személy, amely/aki a Richtert képviseli vagy képviseletében eljár, például disztribútorok és más marketing, ismertetési és
külső értékesítési szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek. A „Harmadik Személy”
körébe tartoznak a tanácsadók, ügynökök, alvállalkozók, közös vállalkozásbeli partnerek, brókerek, megbízottak, beszállítók és minden más személy, aki a Richter képviseletében jár el;
MÓDSZERTANI JEGYZET a Richter Gedeon Nyrt. Transzparencia Jelentéséhez (2018)

15

„Juttatás” körébe tartozik minden 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 a
Richter közvetlenül a Kedvezményezett javára ad. Közvetett értékjuttatás az, amelyet
harmadik fél (így például szerződéses fél, ügynök, partner vagy társult vállalkozás [beleértve az alapítványt]) a Richter nevében a Kedvezményezett javára ad, amennyiben a
Richter számára a Kedvezményezett ismert vagy azonosítható;
„Kapcsolt Vállalkozásnak” minősül az a jogi személy, amelyet a Richter Gedeon Nyrt.
közvetlenül vagy közvetve irányít, illetve amely azzal közös irányítás alatt áll. Az irányítás
azt jelenti, hogy valamely jogi vagy természetes személy egyedül vagy másokkal együtt
– szerződés alapján vagy más jogcímen – jogi vagy tényleges képességgel bír egy másik
jogalany szavazatainak befolyásolására, vagy vezetésének befolyásolására és utasítására;
„Kedvezményezett” minden olyan Betegszervezet, Egészségügyi Szakember, Egészségügyi Szolgáltató/Szervezet, akinek a Richter Juttatást nyújt;
„kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer” az a gyógyszer, amely csak orvosi gyógyszerrendelésre vásárolható meg;
„orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer” vagy „OTC készítmény” az a gyógyszer,
amely orvosi gyógyszerrendelés nélkül is megvásárolható;
„Reális Piaci Érték” az az érték, amelyet jóhiszemű, független és tájékozott tárgyalófelek
a szállítandó árukért és nyújtandó szolgáltatásokért fizetnének. Az értékben figyelembe
kell vennie a szállítandó áruk és nyújtandó szolgáltatások jellegét, a szolgáltató szakképzettségét és gyakorlatát, az áruk és szolgáltatások nyújtásának helyét, a szállítandó
áruk és nyújtandó szolgáltatások piacának jellegét, és a hasonló áruk vagy szolgáltatások irányadó árát;
„Richter” a Richter Gedeon Nyrt. és annak Kapcsolt Vállalkozásai;
„Támogatás” pénzbeli juttatás, vagy egyéb anyagi előny juttatása, ide nem értve az adókedvezményt és kezességvállalást;
„Társaság” a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.);
„Vállalati Rendezvény” Egészségügyi Szakemberek, Egészségügyi Szakembereket tömörítő szervezetek, továbbá betegek, Betegszervezetek, illetve azok tagjai számára a Richter által, vagy a Richter megbízásából kezdeményezett vagy szervezett, illetve a Richter
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.
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