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A Kedvezményezettek típusai 

A Transzparencia Kódex értelmében a következő kedvezményezettek számára nyújtott Juttatásokat 

kell közzétenni. 

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 gyógyszer-nagykereskedők 

alkalmazottai. 

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 betegszervezetnek minősülő szervezeteket), amelynek címe, székhelye 

vagy működésének elsődleges helyszíne Magyarországon van, vagy (ii) amelyen keresztül egy vagy 

több Egészségügyi Szakember szolgáltatásokat nyújt. 

Betegszervezet 

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. 

 A közzétett Juttatások típusai a Kedvezményezettek szerint csoportosítva 

A Transzparencia Kódex értelmében a fenti Kedvezményezetteknek nyújtott következő kategóriákba 

eső Juttatásokat kell közzétenni: 

A) Juttatás Betegszervezetnek: 

- Támogatás: pénzbeli és természetbeni; 

- Szolgáltatási díjak: szerződéses szolgáltatások díjai betegszervezetenkénti bontásban. 

B) Juttatás Egészségügyi Szakembernek: 

- Hozzájárulás Közzéteendő rendezvényeken való részvétel költségeihez, például: 

a) regisztrációs díjak; és 



b) utazás és szállás költségei. 

- Szolgáltatási és tanácsadói díjak: a Wörwag Pharma és az Egészségügyi szakemberek között 

létrejövő szolgáltatási és tanácsadási szerződésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó Juttatás, amely 

szerződések értelmében az Egészségügyi szakemberek az Wörwag Pharma-nak bármilyen 

szolgáltatást nyújtanak. Ide tartoznak továbbá az olyan díjak is, amelyek az előző kategória alá nem 

sorolhatók be. Az ilyen díjakat, valamint az olyan további Juttatásokat, amelyek írásbeli szerződés 

által fedezett egyéb kiadásokra vonatkoznak, külön összegekként kell nyilvánosságra hozni. 

C) Juttatás Egészségügyi Szervezetnek:- Adományok és támogatások: Egészségügyi 

szolgáltatóknak/szervezeteknek az egészségügy támogatására nyújtott (akár pénzbeli, akár nem 

pénzbeli) adományok és támogatások, többek között Egészségügyi szakemberekből álló és/vagy 

egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek, szervezeteknek vagy társaságoknak adott Juttatások. 

- Hozzájárulás Közzéteendő rendezvények költségeihez akár az Egészségügyi 

szolgáltatón/szervezeten, akár harmadik személyeken keresztül, ideértve az Egészségügyi 

szakemberek Közzéteendő rendezvényeken történő részvételének támogatását. Ilyen hozzájárulások 

például: 

a) a regisztrációs díjak; 

b) az Egészségügyi szolgáltatókkal/szervezetekkel vagy Egészségügyi szolgáltató/szervezet által 

kijelölt harmadik személlyel a Közzéteendő rendezvénnyel összefüggésben kötött megállapodások, 

valamint; 

c) az utazás és szállás költségei. 

- Szolgáltatási és tanácsadói díjak: Az Wörwag Pharma és az egészségügy területén Egészségügyi 

szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtók, kutatóintézetek, szervezetek, 

egyesületek, egészségügyi szolgáltatók, Egészségügyi szakemberek szakmai szervezetei, valamint az 

egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek között létrejövő szolgáltatási és tanácsadási 

szerződésekből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó Juttatás, amely szerződések értelmében az ilyen 

intézmények, szervezetek vagy társaságok az Wörwag Pharma-nak bármilyen szolgáltatást nyújtanak. 

Ide tartoznak továbbá az olyan díjak is, amelyek a fenti egyéb kategóriák alá nem sorolhatók be. Az 

ilyen díjakat, valamint az olyan további Juttatásokat, amelyek írásbeli szerződés által fedezett egyéb 

kiadásokra vonatkoznak, külön összegekként kell nyilvánosságra hozni. 

A KÖZZÉTÉTEL 

Érintett termékek 

A közzététel minden olyan Juttatásra kiterjed, amely a Wörwag Pharma vényköteles gyógyszeripari 

termékportfoliójával kapcsolatos tevékenységhez köthető.  

A Juttatások dátuma 

A Juttatások az alapul fekvő tevékenység teljesítésének dátuma szerint kerülnek egy adott év 

közzétételi táblázatába. A nem pénzbeli Juttatások az átadás dátumával kerülnek rögzítésre. 

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 számoljuk el. 



Az adatok forrásai 

A jelentésben nyilvánosságra hozott Juttatásokra vonatkozó adatok a Wörwag-on belül többféle 

rendszerből (pénzügyi rendszerek, rendezvény adminisztrációs rendszerek, gyógyszeradomány 

nyilvántartó modulok stb.) származnak. A különböző adatbázisokban szereplő adatokból központi 

lekérdezés útján készül összegzés, mely egyéni azonosító alkalmazása révén biztosítja az egy 

Kedvezményezettnek juttatott többféle juttatás összegzését, illetve a közzétételi táblázatok szerinti 

formában történő szerkesztését. 

PÉNZÜGYI ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

A közzététel pénzneme 

A közzététel adatainak feltüntetése során használt pénznem: HUF. 

Adók 

A közzétételben szereplő összegek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és az egyéb alkalmazandó adó- és 

járulék összegét. 

Számítási szabály 

A 3.5. pont értelmében Magyarországon közzéteendő, idegen pénznemben történt Juttatások nem 

voltak. 

KÖZZÉTÉTELI ADATLAPOK 

A közzététel formátuma 

A közzététel az EFPIA által kiadott közzétételi táblázatok segítségével valósul meg. 

Jelentési év 

A közzététel az előző naptári évre vonatkozik; január 1. – december 31. A közölt adatok a 

nyilvánosságra hozatal dátumától számított 1 éves időtartamon keresztül elérhetőek az interneten. 

Közzétételi felület 

A közzétételre a https://www.woerwagpharma.hu/hu/hirek/tamogatasok honlapon kerül sor. 

A közzététel nyelve 

A közzététel magyar nyelven történik. 

 


