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1. Bevezetés – a Pfizer kötelezettség vállalása a közzétételi jelentéssel
kapcsolatosan
Rendszeresen dolgozunk együtt egészségügyi szakemberekkel, valamint egészségügyi
szolgáltatókkal és szervezetekkel, akik számos témában nyújtanak számunkra tanácsadást a
gyógyszerfejlesztéstől kezdve egy adott gyógyszernek a kezelési úton betöltött szerepén és az
egészségfinanszírozási kérdéseken át egészen a bevált klinikai gyakorlatokig. E szakmai
kapcsolatok alapvető fontosságúak a valós életből származó információk megszerzésében, így
olyan kezelési alternatívákat tudunk biztosítani, amelyek a betegek egészségének javításához
járulnak hozzá, illetve a klinikai döntéshozatal tekintetében is kiemelt jelentőséggel bírnak.
Kötelezettséget vállaltunk működésünk, valamint az egészségügyi szakemberekkel és az
egészségügyi szolgáltatókkal, szervezetekkel fennálló kapcsolataink átláthatóvá tételére.
Reményeink szerint a nyílt és egyenes tájékoztatás révén bemutathatjuk, mekkora értéket
képviselnek e szakmai kapcsolatok a betegek kezelése szempontjából.
Meggyőződésünk, hogy az átláthatóság elengedhetetlen a vállalatunkba és gyógyszereinkbe
vetett bizalom kiépítése és megőrzése szempontjából, és nagyban támogatja az Európai
Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetségének (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations, EFPIA) a gyógyszeripar átláthatóságának növelésével kapcsolatos
munkáját.
Jelen módszertani jegyzet ismerteti, hogyan osztályozzuk a juttatásokat, valamint azt a
formátumot, ahogyan azokat a Jelentésben nyilvánosságra hozzuk.

2. A juttatások kategorizálása
Az alábbi táblázat meghatározza, hogy az egyes juttatásokat melyik EFPIA-kategóriában és alkategóriában tesszük közzé.

EFPIA-kategória

EFPIA-alkategória

Tevékenységek
• Karitatív támogatás
• Üzleti támogatás
• Oktatási támogatás (pl. kutatói ösztöndíjak,
egészségügyi szervezetek által szervezett
kurzusok, ahol a Pfizer a résztvevő személyeket
nem választja ki)

Egészségügyi
Egészségügyi
szolgáltatónak/
szolgáltatónak/
szervezetnek
szervezetnek
nyújtott
nyújtott
adományok
és adományok
és
• Előadók/tanszéki oktatók olyan szponzorálása,
támogatások
támogatások
amelyet céljának és finanszírozásának megfelelően az oktatási támogatásokhoz sorolunk be

• A program támogatásáért cserébe logó
elhelyezése az adott konferencia programjában
vagy meghívóján
• Rendezvény finanszírozása kiállítási standért
• Rendezvény finanszírozása reklámhelyért
• Egyéb reklámhelyi (papíron, elektronikus vagy
egyéb formátumban) megjelenés
•
Kongresszus
kísérő-szimpóziumainak
Egészségügyi
támogatása
szolgáltatóval/
szervezettel vagy • Ha konferenciacsomag része: a szervezők által
biztosított kitűzők, ital, ennivaló stb. (a szponzori
egészségügyi
megállapodásban foglaltak szerint)
szolgáltató/
szervezet
által •
A Pfizer korrupcióellenes szabályzata
megbízott
értelmében
minden
egyéb,
„vállalati
harmadik
szponzorációnak” minősülő tevékenység
személyekkel
• Előadó/tanszéki oktató, illetve egészségügyi
rendezvény
szervezet által szervezett kurzusok olyan
Rendezvényekhez szervezésére
szponzorálása, mely a Pfizer korrupcióellenes
nyújtott juttatások kötött támogatási
szabályzata
értelmében
„vállalati
szerződés
szponzorációnak” minősülnek
•
Rendezvényekhez nyújtott juttatások
rendezvényszervező cégeken (PCO) keresztül: az
érték-transzfereket az alábbiak szerint kerülnek
jelentésre:
vagy a kedvezményezett egészségügyi
szolgáltató / szervezet neve alatt
vagy a rendezvényszervező neve alatt
Regisztrációs díjak

Utazás és szállás

Szolgáltatói
és
Díjak
tanácsadói díjak

•
rendezvényeken való részvétel díjának
kifizetése egészségügyi szakemberek, ill.
egészségügyi szolgáltatók/szervezetek számára
• Utazás (pl. repülő, vonat, taxi, autóbérlés,
autópályadíj, útiköltség-térítés, parkolás, közös
közúti közlekedés)
• Szállás
• Vízum
• Előadói díjak
• Tanácsadó testületek*
• Vizsgálatokhoz kapcsolódó megbízások
• Oktatói díjak

•
Forgalomba
hozatal
után
végzett
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok
• Beavatkozással nem járó vizsgálatok, melyek
retrospektívek
• Orvosi tanulmányok elkészítése
• Adatelemzés
• Oktatási anyagok készítése
• Általános konzultáció/tanácsadás
• Képzés előadók számára, amennyiben a képzés
az előadók szerződtetéséhez kapcsolódik

Kutatás-fejlesztési
juttatások

• Minden egyéb, a Pfizer korrupcióellenes
szabályzata értelmében általános konzultációnak
minősülő tevékenység
A szolgáltatási és • Utazás (pl. repülő, vonat, taxi, autóbérlés,
tanácsadói
autópályadíj, útiköltség-térítés, parkolás)
szerződésben
• Szállás
meghatározott
járulékos
• Vízum
költségek
• Klinikai vizsgálat
•
A vizsgálatokhoz kapcsolódó független
adatmonitorozó bizottságok
Kutatás-fejlesztési • Beavatkozással nem járó vizsgálatok, melyek
prospektívek
juttatások
• Kutatók által kezdeményezett kutatás
• Kutatók által szponzorált kutatás
• Klinikai és kutatási együttműködés

* Kivéve az olyan vizsgálatokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokat, amelyek a kutatásfejlesztés kategória alatt összesítve jelennek meg.

3. EFPIA definíciók
Egészségügyi szakember: Az az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy (így például
orvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi szolgáltató személyzetének tagja
vagy más, az egészségügyben tevékenykedő szakember), aki a gyógyszerek ajánlásában,
rendelésében, beszerzésében, értékesítésében, forgalmazásában vagy alkalmazásában, és a
betegellátásban szerepet játszik, kivéve a gyógyszer-gyártók, forgalmazók és a gyógyszernagykereskedők alkalmazottai.
Egészségügyi szolgáltató/szervezet: Bármely jogi személy, (i.) amely egészségügyi, orvosi vagy
tudományos szervezet vagy társaság (függetlenül annak jogi vagy szervezeti formájától), mint
például kórházak, klinikák, egyetemek, vagy egyéb oktatási intézmények vagy szövetségek
(kivéve az EFPIA 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.
Kedvezményezett: Bármely Egészségügyi szakember vagy Egészségügyi szolgáltató/szervezet
Betegszervezet: Olyan nonprofit 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 vagy működésének elsődleges helyszíne Magyarországon van.
Juttatás: Közvetlen vagy közvetett értéktranszfer, 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
értéktranszfer az, amelyet egy Vállalat közvetlenül a Kedvezményezett javára ad. Közvetett
értéktranszfer az, amelyet harmadik fél (például szerződéses fél, ügynök, partner vagy társult
vállalkozás [beleértve az alapítványt]) a Vállalat nevében a Kedvezményezett javára ad,
amennyiben a Vállalat számára Kedvezményezett ismert vagy azonosítható.

4. A közzétételi jelentés hatálya
A Jelentés valamennyi 2020. évi jelentéstételi időszakra vonatkozó, a Pfizer Magyarország jogi
személyei által kezdeményezett és feldolgozott juttatást tartalmazza. A Jelentés magában
foglalhatja a Pfizer Upjohn által kezdeményezett juttatásokat is a vonatkozó időszakban.
A juttatás időzítése: A Jelentés minden olyan juttatást ismertet, amelynek időpontja a
jelentéstételi időszakra vonatkozik.
A juttatás időpontja: a nyilvánosságra hozatal szempontjából releváns időpontok a következők:
Pénzbeli juttatások: A juttatás időpontján a pénzügyi rendszeren belüli kirendezés
dátumát értjük.
Természetbeni juttatások: A juttatás időpontján a rendezvény utolsó napját értjük.
Juttatás no-show vagy lemondás esetén:
- A lemondási díjakat a Jelentésben nem közöljük.
- A no-show-kat nem tesszük közzé, amennyiben a Pfizer nem tudja megerősíteni, hogy a
természetbeni juttatás megvalósult.
Többéves szerződések: Amennyiben a szerződések hatálya több mint egy év, az egyes
juttatásokat az adott évre vonatkozó jelentéstételi időszakban rögzítjük és hozzuk
nyilvánosságra.
Hozzájárulás és GDPR szerinti jogalap a magánszemélyek részére adott juttatások egyéni
közzétételéhez: A Pfizer a juttatásokat a törvényi környezet függvényében (i) törvényi
kötelezettség, (ii) jogos érdek, vagy (iii) az egészségügyi szakemberek (ill. egészségügyi
szolgáltatók/szervezetek, amennyiben ezt a helyi kódex ill. törvény előírja) hozzájárulása alapján
teszi közé.
Az EEA Pfizer HCP Privacy Notice dokumentumot minden egészségügyi szakember partnerünk
részére biztosítjuk, valamint ez a dokumentum elérhető minden olyan weboldalon, melyen a
juttatásokat közzétesszük és a Pfizer ellenőrzése alá tartozik. Minden tőlünk telhetőt megteszünk
az átláthatóság minél teljesebb körű biztosítása, valamint társadalmi hasznának hangsúlyozása
érdekében.
Mindaddig, amíg az egyéni közzététel jogalapja érvényes (pl. országtól függően, nem történtek
változások a törvényi kötelezettség hatályában, a hozzájárulás az egyéni közzétételhez nem
került visszavonásra, ill. az egyén nem tiltakozott a jogos érdek alapján történő közzététellel
szemben) a juttatások összege egyénileg kerül közlésre mind az egészségügyi szakemberek, mind
egészségügyi szolgáltatók/szervezetek esetében.

Azon országokban, ahol az egyéni közzététel hozzájáruláson alapul, amennyiben a
Kedvezményezett nem adta hozzájárulását, a juttatást a Jelentés „összesített” részében közöljük.
Ez annyit jelent, hogy a juttatást nem az Egészségügyi szakember (ill. egészségügyi
szolgáltatók/szervezetek, amennyiben ezt a helyi kódex ill. törvény előírja) neve alatt, hanem a
Juttatások összegének részeként közöljük.
Határon átívelő Jelentés - Juttatások más országokban levő Pfizer jogi személyektől: A Jelentés
olyan Egészségügyi szakemberek és Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek részére nyújtott
juttatásokat tartalmaz, akik a Jelentés szerinti országban praktizálnak, illetve amelyek a Jelentés
szerinti országban rendelkeznek székhellyel. Ez magában foglalja az EFPIA Transzparencia
Kódexben szereplő európai országokban székhellyel rendelkező bármely Pfizer kapcsolt
vállalkozás által nyújtott valamennyi (közvetlen és közvetett) juttatást. Az EFPIA-n kívüli országok
vonatkozásában a Pfizer mindent megtesz annak érdekében, hogy a Pfizer kapcsolt vállalkozások
által nyújtott közvetlen kifizetéseket összegyűjtse és nyilvánosságra hozza.
Pénznem: A juttatásokat helyi pénznemben közöljük. Ettől eltérő pénznemben történt
juttatásokat a Jelentés elkészítésekor a helyi pénznemre számítjuk át. Ennek során a juttatások
kifizetésének napján érvényes Pfizer standard átváltási árfolyamot alkalmaztuk.
A Jelentés nyelve: A Jelentéseket a helyi iparági szövetség kódexében, illetve törvényben
foglaltaknak megfelelő nyelven tesszük közzé.
Betegszervezetek a Jelentésekben: Betegszervezetek csak akkor kerülnek Jelentésre,
amennyiben a közzétételi jelentés hatálya kiterjed rájuk a helyi kódex ill. törvény alapján.
Általános forgalmi adó (áfa): Az áfa kezelése a Juttatástól függ:
Ahol lehetséges, a természetbeni juttatásokat áfa nélkül tesszük közzé.
Ahol lehetséges, a közvetlen juttatásokat áfa nélkül tesszük közzé.

5. Közzététel
Közzététel/Ismételt Közzététel: A Pfizer a Jelentéseket a helyi iparági szövetség, ill. kormány által
meghatározott időpontokkal összhangban teszi közzé. Ismételt Közzétételeket szükség esetén a
helyi kódexekkel ill. törvényekkel összhangban végezzük.
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft., 1123 Budapest Alkotás u. 53.
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