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Bevezetés 
 

Az EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) Transzparencia Kódexe 
(„Kódex”) önszabályzó irányelv, melynek célja az átláthatóság és a bizalom növelése, valamint annak 
biztosítása, hogy olyan egészséges munkakapcsolat alakuljon ki a gyógyszeripari cégek és az 
egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek között, ami a betegek érdekét szolgálja.  
Az Angelini Pharma Magyarország Kft. egy olyan etikus gyógyszeripari vállalat, amely kötelezettséget 
vállalt arra, hogy betartja a Kódex előírásait, ennek megfelelően közzéteszi az egészségügyi 
szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatásokra vonatkozó adatokat, hogy ezek 
a nyilvánosság előtt transzparensek és egyértelműek legyenek.  
Az Angelini Pharma Magyarország Kft. ezért a vállalat weboldalán (https://www.angelinipharma.com/our-
responsibility/transparency/) nyilvánosságra hozza az egészségügyi szakemberek és egészségügyi 
szervezetek számára a 2020. naptári évben az Angelini Pharma Magyarország Kft./ Angelini cégcsoport 
között fennálló kapcsolatokat, és az annak alapján teljesített közvetlen vagy közvetett juttatásokat.  

https://www.angelinipharma.com/our-responsibility/transparency/
https://www.angelinipharma.com/our-responsibility/transparency/
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Jelen Módszertani jegyzet információkat nyújt arról, hogy az Angelini Pharma Magyarország Kft./  
Angelini cégcsoport milyen módon rögzítette és hozza nyilvánosságra az információkat az érvényben lévő 
Transzparencia Kódex-nek megfelelően. 
 
A publikáció időszaka 
 
Az Angelini Pharma Magyarország Kft. 2020. évi közzététele a 2020. január 1. és 2020. december 31. között 
az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára biztosított juttatásokat tartalmazza. 
 

A transzparenciára vonatkozó elvek és szabályok elfogadása az egészségügyi szakemberek, illetve 
egészségügyi szervezetek részéről 

 
Beleegyezésen alapuló megközelítés 

 
Az Angelini Pharma Magyarország Kft. nyilvánosságra hozza azon egészségügyi szakemberek, illetve 
egészségügyi szervezetek számára nyújtott juttatások összértékét, akik kifejezett beleegyezésüket 
adták a rájuk vonatkozó adatok közzétételéhez. Azon egészségügyi szakemberek, illetve egészségügyi 
szervezetek esetében, akik/amelyek nem járulnak ehhez hozzá, a juttatások értékét egy összegben, 
összesítve tüntetjük fel a Transzparencia Kódex előírásainak megfelelően. 
Amennyiben egy egészségügyi szakember, illetve egészségügyi szervezet vissza kívánja vonni korábbi 
beleegyezését, ezt írásban teheti meg az Angelini Pharma Magyarország Kft. címére eljuttatva. 
Amikor lehetséges, egészségügyi szakemberenként közöljük az Angelini Pharma Magyarország Kft. által 
nyújtott juttatásokat. Amennyiben a juttatást az egészségügyi szakember cége kapja, akkor ehhez a 
céghez rendeljük hozzá a juttatást. 

Határon átnyúló együttműködés 

 

A transzparencia nyilatkozatban szerepel minden, az Angelini cégcsoport által juttatásban részesített, 
magyar egészségügyi    szakember. 
 

A juttatások meghatározása 
 

   Egészségügyi szakemberek számára nyújtott juttatások meghatározása 
   
 Például 

• Szolgáltatási és tanácsadói díjazás:  
▪ előadói honorárium (ide tartozik a felkészülés során végzett munka is). 

• Események költségeihez való hozzájárulás:  
▪ regisztrációs díjak, utazási és szállásköltségek támogatása 

például: 
o kongresszusi/konferencia regisztráció 
o utazás (pl. repülőjegy) 
o szállás. 
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Egészségügyi szervezetek számára nyújtott juttatások meghatározása 
 
Például: 

• Szolgáltatási és tanácsadói díjazás: 
▪ Előadói honorárium (ide tartozik a felkészülés során végzett munka is). 
▪ Tanácsadói/konzultációs tevékenység (ide tartozik a felkészülés során végzett munka 

is) 
▪ Képzés/oktatás. 

Dátum-alapú módszertan 

 

Az Angelini Pharma Magyarország Kft. a dátum-alapú módszertant követte annak meghatározásakor, 
hogy mely juttatások tartoznak az adott jelentési ciklusba: 

 
Az esemény dátuma definíció szerint az a dátum, amelyen az eseményre sor került. Az alábbi 
kategóriákhoz tartozó juttatások esetén az esemény dátuma határozza meg, hogy az adott juttatás a 
tárgyévi jelentési kötelezettség alá tartozik-e, vagyis az eseményre a 2020. január 1. és  
2020. december 31. közötti időszakban került-e sor. Így például: 

• A szolgáltatási és tanácsadói díjazás 

• Az események költségeihez való hozzájárulás esetén: a regisztrációs díjak, az utazás és a szállás. 
 

Kifizetési dátum definíció szerint az a dátum, amelyen a juttatásban részesülő számára a kifizetés 
megtörtént. Az alábbi kategóriákhoz tartozó juttatások esetén a kifizetés dátuma határozza meg, hogy 
az adott juttatás a tárgyévi jelentési kötelezettség alá tartozik-e, vagyis a kifizetésre a 2020. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakban került-e sor. Így például:  

• A szolgáltatási és tanácsadói díjazás: a honorárium. 

• Az események költségeihez való hozzájárulás: a szponzorációs megállapodás. 

 

Juttatás részleges részvétel vagy lemondás esetén 

A lemondási díjakat a jelentésben nem közöljük. 

Hatályon kívüli 

 

Azok a juttatások, amelyek: 
• kizárólag vény nélkül kapható gyógyszerekhez kapcsolódnak 
• a csekély értékű vendéglátás. 

ÁFA  

 
Az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára történő kiadások közzététele, ahol 
alkalmazható, ott nem tartalmazza az ÁFA-t.  
A határon átnyúló együttműködés során kapott juttatások országtól függően tartalmazhatják az ÁFA-t. 
 
 
 



5 
 

Pénznem 

 

A juttatások közzététele magyar forintban szerepel, de ezzel egy időben a közzététel, az összes juttatás 
konverziója után megtörténik euróban is. 
 

Átváltási árfolyam 

 

Amennyiben a juttatások külföldi pénznemben kerültek meghatározásra, akkor az összeg helyi 
pénznemre történő   átváltása a számlavezető bank aktuális árfolyama alapján kerül meghatározásra.  

 

 Kerekítés 
A juttatásokat minden egészségügyi szakember, illetve egészségügyi szervezet esetén, mindegyik 
jelentési kategóriában forintra kerekítjük. A teljes összeg minden egészségügyi szakember, illetve 
egészségügyi szervezet esetén az egyes jelentési kategóriák összegét jelenti. 
 

 

A közzétételt követő vitás kérdések 
Abban az esetben, ha az Angelini Pharma Magyarország Kft. transzparencia jelentéseivel kapcsolatban 
vitás kérdés merül fel, akkor ezt az Angelini Pharma Magyarország Kft. az egészségügyi 
szakemberekkel/egészségügyi szervezetekkel együtt áttekinti és kivizsgálja. A vitás kérdések kapcsán 
végrehajtott módosításokat egy frissített jelentés tartalmazza. 


