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1. A KRKA PROMÓCIÓS 
KÓDEXÉNEK TARTALMA

1.1.	 Bevezető	
A	Kódex	a	Krka	Csoport	(Krka	Magyarország	Kereskedelmi	Kft.,	annak	kizá-
rólagos	tulajdonában	álló	leányvállalatai	és	képviseleti	irodái,	[a	továbbiakban:	
a	„Társaság”	vagy	a	„Krka	”])	által	a	gyógyszereinek	forgalmazása	során	vég-
zett	 promóciós	és	nem	promóciós	 tevékenységekkel	 kapcsolatos	 tennivaló-
kat	határozza	meg.	Marketingtevékenységük	során	a	Krka	Csoportba	tartozó	
cégek	 betartják	 a	 gyógyszerek	 promóciójára	 és	 forgalmazására	 vonatkozó	
nemzeti	jogszabályokat	és	előírásokat,	valamint	eleget	tesznek	a	hatályos	eu-
rópai,	nemzetközi	és	nemzeti	szabályozásnak.	A	Krka	Promóciós	Kódexe	(a	
továbbiakban:	a	„Krka	Promóciós	Kódexe”	vagy	a	„Kódex”)	rendelkezéseinek	
értelmezésére	és	végrehajtására	az	összes	irányadó	szabállyal	összhangban	
kerül sor. 

A	Kódex	meghatározza	a	Krka	marketingtevékenységeire	és	a	gyógyszerek	
(különösen	 a	 vényköteles)	 promóciójára,	 valamint	 az	 egészségügyi	 közös-
séggel	(így	többek	között	az	egészségügyi	szakemberekkel,	az	egészségügyi	
intézményekkel,	a	betegekkel	és	a	betegképviseleti	szervezetekkel)	folytatott	
kapcsolattartásra	 vonatkozó	 követelményeket.	 A	 Kódexben	 meghatározott	
kérdések	 kapcsán	 a	Krka	 konkrétabb	 és	 részletesebb	 belső	 szabályokat	 is	
elfogadhat.

E	 Kódex	 elfogadásával	 a	 Krka	 a	 gyógyszerekkel	 összefüggő	 marketingte-
vékenységei	során	követett	etikai	normák	iránti	elkötelezettségét,	valamint	a	
Társaságnak	az	 integritással,	az	átláthatósággal,	a	kölcsönös	tisztelettel,	az	
együttműködéssel	és	az	elszámoltathatósággal	összefüggésben	vallott	alap-
értékei	iránti	elkötelezettségét	demonstrálja.

A	Kódex	a	Krka	munkavállalóira	nézve	irányadó,	és	számukra	biztosít	irány-
mutatást	a	termékpromóció,	illetve	a	vényköteles	gyógyszerekkel	kapcsolato-
san	nyújtott	tájékoztatás	területén.

A	Kódexben	foglalt	alapelvek	kötelező	érvényűek,	és	azokat	a	Krka	Magyaror-
szág	Kft.	köteles	vérehajtani.

1.2. Fogalom meghatározások 
A	gyakran	előforduló	kifejezések	jelentése	a	következő:

„Krka”:	Krka	Magyarország	Kft.

A „Kódex”:	a	Krka	Promóciós	Kódexe;

„Termék”:	a	Krka	által	promótált	gyógyszertermék;

„Irányadó szabályok”: a	 gyógyszerek	 promóciójára	 vonatkozó	 nemzeti	 jog-
szabályok	és	előírások,	 iparági	kódexek	és	iránymutatások	(pl.	az	emberi	 fel-
használásra	szánt	gyógyszerek	közösségi	kódexéről	szóló	2001/83/EK	 irány-
elv,	Európai	Gyógyszeripari	Magatartási	Kódex,	a	biztonságos	és	gazdaságos	
gyógyszer-	 és	 gyógyászatisegédeszköz-ellátás,	 valamint	 a	 gyógyszerforgal-
mazás	általános	szabályairól	szóló	2006.	évi	XCVIII.	törvény	(„Gyftv.”),	az	em-
beri	 felhasználásra	 kerülő	 gyógyszer,	 illetve	gyógyászati	 segédeszköz	 ismer-
tetésére,	az	ismertetői	tevékenységet	végző	személyek	nyilvántartására,	és	a	
gyógyszerrel,	 gyógyászati	 segédeszközzel	 kapcsolatos,	 fogyasztókkal	 szem-
beni	kereskedelmi	gyakorlatra	vonatkozó	részletes	szabályokról	szóló	3/2009.	
(II.	25.)	EüM	rendelet	(„Rendelet”),	A	Gyógyszer-kommunikáció	Etikai	Kódexe	
(a	 gyógyszeripari	 cégek	 egyesületeinek	 közös	 kódexe),	 valamint	 a	Krka	 bel-
ső	szabályzatai	 (pl.	az	Etikai	Kódex,	a	csalások	megelőzéséről,	 felderítéséről	
és	kivizsgálásáról	szóló	szabályzat	stb.).	Ha	a	nemzeti	jogszabályok	szigorúbb	
követelményeket	írnak	elő,	úgy	a	Krka	köteles	eleget	tenni	ezeknek	a	nemzeti	
előírásoknak.

„Egészségügyi szakember (HCP)”:	 az	 az	 egészségügyi	 szakképesítéssel	
rendelkező	személy,	aki	a	gyógyszerek	ajánlásában,	rendelésében,	beszerzé-
sében,	értékesítésében,	forgalmazásában	vagy	alkalmazásában,	és	az	egész-
ségügyi	 szolgáltatás	 nyújtásában	 szerepet	 játszik,	 így	 különösen	 az	 orvos,	
gyógyszerész,	egészségügyi	szakdolgozó,	egészségügyi	szolgáltató	személy-
zetének	tagja	vagy	más,	az	egészségügyben	tevékenykedő	szakember

„Egészségügyi intézmény (HCO)”:	(i)	egészségügyi,	orvosi	vagy	tudományos	
szervezet	(tekintet	nélkül	annak	jogi	és	szervezeti	formájára),	így	például	kórház,	
klinika,	alapítvány,	egyetem	vagy	más	oktatási	 intézmény,	 illetve	 tudományos	
társaság,	vagy	(ii)	amelyen	keresztül	egy	vagy	több	egészségügyi	szakember	
egészségügyi	szolgáltatásokat	nyújt.	A	HCO	definíciója	nem	terjed	ki	a	követ-
kezőkre:	gyógyszer	nagykereskedő,	forgalmazó	és	más	hasonló	kereskedelmi	
közvetítő.
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„Betegképviseleti szervezet”:	Olyan	non-profit	szervezet	 -	 ideértve	az	 ilyen	
szervezeteket	tömörítő	úgynevezett	emyőszervezeteket	is	-,	amely	általában	a	
betegek,	családtagjaik	vagy	a	gondozók	támogatásával	jön	létre,	és	alapvetően	
a	betegek	jogait,	a	betegséget	és	a	kezelésre	vonatkozó	információkat	mutatják	
be	valamilyen	terápiás	területen,	valamint	a	betegek,	illetve	gondozóik	szükség-
leteit	és	érdekeit	képviseli,	illetve	támogatja.

„Promóció/Promóciós”: gyógyszerekkel	 kapcsolatos	 olyan	 kereskedelmi	
gyakorlat,	amely	magában	foglalja	a	közvetlen	(„door-to-door”)	tájékoztató,	az	
ügynöki,	illetve	a	meggyőző	tevékenység	minden	olyan	formáját,	amely	gyógy-
szerek	felírását,	beszerzését,	ajánlását,	értékesítését	vagy	fogyasztását	segíti	
elő,	különös	tekintettel	a	következőkre:	(1)	gyógyszerek	ismertetése	HCP-k	szá-
mára,	(2)	orvoslátogatók	(regisztrált	gyógyszerismertetők)	HCP-knél	tett	látoga-
tásai	 (gyógyszerismertetés),	 (3)	gyógyszerminták	biztosítása,	 (4)	szakmai-	és	
tudományos,	 illetve	gyógyszerismertetést	segítő	promóciós	találkozók	szerve-
zése	HCP-k	részvételével,	(5)	 tudományos	kongresszusok	és	egyéb	szakmai	
találkozók	támogatása	és/vagy	szponzorálása	HCP-k	részvételével,	(6)	HCP-k	
tudományos	kongresszusokon	és	más	szakmai	találkozókon	való	részvételének	
támogatása.

„Reklámanyag”:	 promóciós	 célú	 anyagok	 akár	 nyomtatott	 (ismertető	 füzet,	
szórólap,	postai	küldemény	stb.),	akár	elektronikus	(prezentáció,	videó,	e-pros-
pektus,	e-mail	stb.)	formában.	A	promóciós	anyag	a	termékre,	annak	terápiás	
felhasználására,	a	klinikai	 felhasználásával	kapcsolatos	 tapasztalatokra,	vala-
mint	az	egyéb	kezelési	 lehetőségekkel	való	összehasonlítására	vonatkozó	in-
formációkat	tartalmazza.	Tájékoztatást	adhat	továbbá	a	termék	áráról	és	annak	
ártámogatásáról	is.

„Független rendezvény” vagy „Szakmai rendezvény”: Olyan,	 -	nem	vala-
mely	vállalat	által,	illetve	nem	valamely	vállalat	megbízásából	vagy	érdekében	
kezdeményezett	vagy	szervezett	-	független	szakmai	és/vagy	tudományos	célo-
kat	szolgáló	rendezvény	és	program,	ideértve	a	Betegszervezetek	által	szerve-
zett	rendezvényeket	is,	amelynek	szakmai	programjával	valamint	a	programok	
tartalmával	kapcsolatos	döntések	meghozatalára	a	vállalatnak	nincs	befolyása

„Vállalati rendezvény”: Egészségügyi	Szakemberek,	Egészségügyi	Szakem-
bereket	tömörítő	szervezetek,	továbbá	betegek,	Betegszervezetek,	illetve	azok	
tagjai	számára	valamely	Vállalat	által,	vagy	a	Vállalat	megbízásából	kezdemé-
nyezett	 vagy	 szervezett,	 illetve	 a	Vállalat	 által	 támogatott	 program,	 esemény	
vagy	összejövetel.	Vállalati	 rendezvénynek	minősül	különösen	a	gyógyszeris-
mertetést	elősegítő	 rendezvény,	szimpózium,	 tudományos	 tanácsadó	 testületi	
ülés,	gyárlátogatás,	továbbképzés,	klinikai	vizsgálat	és	beavatkozással	nem	járó	
vizsgálat	vizsgálói	találkozója

1.3. Általános alapelvek 
1.3.1. Az egészségügyi szakemberekkel való  

kapcsolattartás alapja

A	Krka	„Az	egészséges	életért”	elnevezésű	küldetésének	megfelelően	az	egész-
ségügyi	szakemberekkel	fenntartott	kapcsolatai	a	betegek	javát	szolgálják,	va-
lamint	az	orvosi	gyakorlat	 terén	kívánatos	haladást	és	az	orvosi	 tudás,	 illetve	
tapasztalat	terjesztésének	előmozdítását	hivatottak	támogatni.	A	kapcsolattartás	
középpontjában	az	egészségügyi	szakemberek	támogatása,	valamint	a	terápi-
ás	 területekkel,	a	Termékekkel,	azok	 jellemzőivel	és	 indikációival	kapcsolatos	
tájékoztatása	áll,	amely	tudományos	és	oktatási	célú	információkkal	is	szolgál.	
A	Termékek	és	a	kezelési	lehetőségek	tekintetében	a	Krka	a	legújabb,	korszerű	
orvosi	és	gyógyszerészeti	 ismeretekkel,	valamint	naprakész	és	objektív	 infor-
mációkkal	 látja	el	az	Egészségügyi	szakembereket,	egyben	 támogatja	az	or-
vostársadalom	ilyen	irányú	erőfeszítéseit,	illetve	tevékenységét,	ezzel	megfelelő	
alapot	biztosít	az	orvosok	számára	ahhoz,	hogy	kellően	megalapozott	döntést	
hozhassanak	a	lehető	legjobb,	a	betegek	érdekét	és	javát	szolgáló	kezelési	le-
hetőségek	tekintetében.

Tilos	bármit	is	felkínálni	vagy	nyújtani	oly	módon	vagy	olyan	feltétellel,	ami	a	füg-
getlen	orvosi	döntés	nem	helyénvaló	befolyásolását	jelentené.	Tilos	bármilyen	
anyagi	előnyt	vagy	természetbeni	juttatást	felkínálni	vagy	biztosítani	Egészség-
ügyi	szakember	számára	(még	akkor	sem,	ha	arra	igényt	tart)	egy	adott	Termék	
felírásáért,	ajánlásáért,	vásárlásáért,	beszerzéséért	vagy	alkalmazásáért	cseré-
be,	avagy	a	mindezek	melletti	további	elköteleződés	érdekében.

Tilos	az	egészségügyi	szakember	és	az	Ügyfél	vezetősége	között	étkezéssel/
vendéglátással	egybekötött,	üzleti	jellegű	megbeszélések	tartása.	A	vendéglá-
tás	kizárólag	szakmai	programmal	egybekötött	 lehet	és	másodlagos	szerepet	
kell	kapnia.

A	KRKA	köteles	a	szakmai	rendezvénnyel,	tanfolyammal	összefüggésben	a	Gyftv	
14.	§	(4)-(6)	bekezdés	szerint	általa	nyújtott	támogatással	vagy	az	általa	szervezett	
rendezvénnyel	kapcsolatban	a	szakmai	rendezvény,	tanfolyam	kezdő	időpontját	
megelőzően	15	nappal	korábban	a	Gyftv.	14.	§	(11)	bekezdésben	foglaltakat	a	
gyógyszerészeti	államigazgatási	szervnek	elektronikus	úton	bejelenteni.

Rendelésre	jogosult	szakemberek	részére	anyagi	előny	juttatása	TILOS	olyan	
szerződések	megvalósulásával,	amelyek	tárgyukat	tekintve	nem	állnak	össze-
függésben	a	szakemberek	egészségügyi	tevékenységével	vagy	promóciós	cé-
lokat szolgálnak.
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1.3.2.	 Megfelelő	alkalmazás
A	promóciónak	–	a	termék	objektív	bemutatásával,	tulajdonságainak	túlzásmen-
tes	ismertetésével	és	összhangban	az	országosan	jóváhagyott	alkalmazási	elő-
írásokkal	(SmPC)	–	a	termék	megfelelő	alkalmazását	kell	ösztönöznie.	Ennek	
érdekében	a	Krka	orvoslátogatói	 kizárólag	 jóváhagyott,	 naprakész	és	a	Krka	
által	központilag	jóváhagyott	tartalmú	és	formátumú	promóciós	anyagokat	hasz-
nálhatnak	az	általuk	promotált	termékek	és	terápiás	területek	vonatkozásában.	
A	promócióban	szereplő	összes	termék	esetében	bemutathatják	továbbá	a	jó-
váhagyott	alkalmazási	előírásokat	(SmPC)	is	(ami	kötelező	abban	az	esetben,	
ha	a	HCP	arra	 igényt	 tart).	Az	 ismertetés	keretében	a	 termékekre	vonatkozó	
információkat	és	dokumentumokat	a	Krka	orvoslátogatójának	olyan	részletes-
ségben	kell	 bemutatnia,	 illetve	átadnia,	 hogy	azok	alapján	a	HCP	véleményt	
alkothasson	a	 termék	alkalmazásáról.	Az	 ismertetés	során	a	gyógyszer,	gyó-
gyászati	segédeszköz	rendelésére,	használatának	betanítására	és	forgalmazá-
sára	 jogosultnak	 átadott,	 bemutatott	minden	 információnak,	 illetve	 írásos	 do-
kumentációnak	pontosnak,	igazolhatónak	és	naprakésznek	kell	lennie.	Minden	
írott	dokumentumnak	tartalmaznia	kell	a	dokumentum	lezárásának	vagy	utolsó	
aktualizálásának	időpontját.

1.4. Promóciós szabályok
A	promóció	során	a	Krka	mindenkor	betartja	az	 irányadó	általános	és	a	Krka	
saját	etikai	szabályait.	A	promóció	objektív	és	kiegyensúlyozott	kell	 legyen.	A	
promóció	soha	nem	lehet	olyan	jellegű,	ami	diszkreditálja	a	Társaságot,	avagy	
csökkenti	a	Társaságba,	illetve	általánosságban	a	gyógyszeriparba	vetett	bizal-
mat.	A	promóciónak	mindenkor	olyannak	kell	 lennie,	amely	 tekintetbe	veszi	a	
termékek	különleges	jellegét	és	a	befogadó(k)	szakmai	tekintélyét.	A	promóció	
kimenetele	soha	nem	vezethet	valószínűsíthető	sérelem	okozásához.

1.5. A promóció átláthatósága
A	Társaság	semmilyen	formában	sem	folytat	burkolt	promóciót.

A	Társaság	elismeri	a	Társaság	és	az	egészségügyi	közösség	közötti	kapcso-
latok	és	 interakciók	átláthatóságának	 fontosságát.	A	Krka	 tehát,	 a	 vonatkozó	
törvényeknek,	jogszabályoknak,	valamint	az	általa	elfogadott	további	szabályok-
nak,	így	különösen	az	egészségügyi	szakemberekkel	folytatott	együttműködé-
sére	 irányadó	ágazati	 eljárási	 szabályzatokban	 foglaltaknak	 (ideértve,	 többek	

között	az	EFPIA	Adatszolgáltatási	kódexét)	megfelelően,	nyilvánosságra	hozza	
az	egészségügyi	szakemberek,	egészségügyi	intézmények	és	betegképviseleti	
szervezetek	részére	adott	juttatásokat.

1.6. Termékek
1.6.1. Promótált termékek
Kizárólag	a	forgalomba	hozatali	engedéllyel	rendelkező	Termékek	promótálha-
tók.	A	Termékek	promóciójára	kizárólag	a	 jóváhagyott	 javallatok	alapján	és	a	
jóváhagyott	alkalmazási	előírásokban	(SmPC)	felsorolt	egyéb	részletes	adatok	
körében	kerülhet	sor.

A	Termékek	ésszerű	alkalmazását	az	objektív	 termékbemutatás	és	a	Termék	
tulajdonságainak	túlzásoktól	mentes	ismertetése	biztosítja.	A	Termékekkel	kap-
csolatos	kereskedelmi	gyakorlat	a	Termékek	ésszerű	felhasználását	kell,	hogy	
elősegítse	azáltal,	hogy	tárgyilagosan	mutatja	be	a	Termék	tulajdonságait	és	a	
kereskedelmi	kommunikáció	során	közölt	információnak	összhangban	kell	állnia	
a	Termék	 forgalomba	hozatali	engedélyében	 jóváhagyott	betegtájékoztatóban	
és	az	alkalmazási	előírásában	foglaltakkal.

1.7. Közönség
1.7.1. Egészségügyi szakemberek
A	termékpromóció	kizárólag	az	Egészségügyi	szakembereknek	szól.	A	promó-
ciós	 tevékenységek	 során	 az	 Egészségügyi	 szakemberekről	 gyűjtött	 adatok	
kezelése	a	személyes	adatok	védelmére	vonatkozóan	irányadó	szabályoknak	
megfelelően	 történik.	 A	 promóciós	 tevékenységek	 részeként	 küldött	 levelek,	
e-mailek	és	egyéb	üzenetek	címzettjei	kizárólag	olyan	személyek,	akik	ehhez	
előzetesen	hozzájárultak,	illetve	kérték	azt.	A	címzettek	bármikor	törölhetik	hoz-
zájárulásukat	és	azonnali	hatállyal	leiratkozhatnak	a	Társaság	összes	levelezési	
listájáról.

Egészségügyi	szakemberek	harmadik	fél	által	szervezett	tudományos	kongresz-
szusokon	és	más	szakmai	találkozón	való	részvételének	támogatására	kizáró-
lag	az	adott	szakember	ilyen	irányú,	előzetes	kérése	alapján	kerül	sor.
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1.8. Promóciós anyagok
A	promóciós	anyagok	–	azok	 tartalma	és	grafikái	 –	oly	módon	készülnek	el,	
hogy	nem	 félrevezetőek	a	 termék,	a	 forgalomba	hozatali	 engedély	 jogosultja	
vagy	akár	gyártó	tekintetében,	és	nem	másolják	a	többi	cég	által	használt	ele-
meket.	Az	összes	terméken,	illetve	a	többi	promóciós	anyagon	is,	a	Társaság	
neve	világosan	feltüntetett	vállalati	logóként	vagy	céges	bannerként	jelenik	meg.	
A	KRKA	nevén	kívül	az	összes	promóciós	anyagon	szerepelnie	kell	a	magyar	
leányvállalatának	és/vagy	irodájának	teljes	körű	kapcsolattartási	címe	és	egyéb	
elérhetőségi	adatokat	tartalmazó	honlapjának	címe.	Az	anyagok	promóciós	kód-
ja.	A	szöveg	lezárásának	dátuma.	Az	alkalmazási	előirat	lezárásának	ideje	és	
az	OGYEI	honlapon	a	gyógyszeradatbázishoz	mutató	 link	 feltüntetése.	A	 tár-
sadalombiztosítási	 támogatással	 rendelhető	 gyógyszerek	esetében	az	 ismer-
tetés	során	átadott	információk	között	fel	kell	tüntetni	a	gyógyszer,	gyógyászati	
segédeszköz	közfinanszírozás	alapjául	elfogadott	árát,	a	támogatás	összegét,	
valamint	térítési	díját	valamint	felírhatóságának	kritériumait.

A	Termékekkel,	azok	alkalmazásával	és	a	terápiás	területekkel	kapcsolatos	pro-
móciós	anyagok	az	érvényes	SmPC-nek	megfelelően	készülnek,	és	eleget	tesz-
nek	az	összes	irányadó	szabálynak.

1.8.1. Nyilatkozatok és a promóció alátámasztása
A	tájékoztatásnak,	a	nyilatkozatoknak	és	a	grafikus	ábrázolásnak	pontosnak,	
kiegyensúlyozottnak,	 helyesnek,	objektívnek	és	megfelelően	 teljes	 körűnek	
kell	lenniük	ahhoz,	hogy	a	befogadók	az	adott	termék	terápiás	értékét	illető-
en	saját	véleményt	alakíthassanak	ki.	A	fentiek	nem	lehetnek	félrevezetőek	
sem	torzítás,	túlzás,	indokolatlan	hangsúlyozás,	sem	kihagyás	révén,	avagy	
bármely	más	módon.	Mindezeknek	az	orvosi	és	tudományos	szakirodalomból	
származó,	összes	releváns	bizonyíték	naprakész	értékelésén	kell	alapulniuk.	
Kerülendők	az	olyan	megalapozatlan	szuperlatívuszok	és	nyilatkozatok,	mint	
például	„a	terméknek	nincs	káros	mellékhatása/toxikus	veszélye”	vagy	„nem	
áll	fenn	addikció/függőség	kockázata”.	Az	„új”	kifejezés	legfeljebb	12	hónapig	
használható	attól	számítva,	hogy	a	Termék	az	adott	piacon	bevezetésre	ke-
rült.

Az	orvosi	és	tudományos	szakirodalomból	származó,	illetve	a	személyes	kom-
munikáció	 alapján	 vett	 idézeteket	 hitelesen	 kell	 visszaadni	 (kivéve,	 ha	 azok	
adaptálását	vagy	módosítását	más	irányadó	szabályok	betartása	teszi	szüksé-
gessé,	mely	esetben	egyértelműen	 fel	kell	 tüntetni	az	 idézet	átdolgozásának/
vagy	módosítását	 tényét),	 valamint	 pontosan	meg	 kell	 határozni	 a	megfelelő	
forrásokat	és	azok	nyilvánosságra	hozatalának	időpontját.

Világosan	meg	kell	adni	a	promóció	során	felhasznált	szakirodalmi	hivatkozá-
sokat.	Ha	az	Egészségügyi	szakemberek	arra	igényt	tartanak,	kérésükre	a	Tár-
saság	haladéktalanul	rendelkezésre	bocsátja	a	megfelelő	szakirodalmat,	illetve	
a	még	nem	publikált	adatokat	(„Rendelkezésre	álló	adatok”),	amennyiben	azt	
a	nemzeti	 jogszabályok,	 illetve	szükség	esetén	a	szerzők	külön	megengedik,	
egyébként	kizárólag	az	SmPC-ből	származó	adatok	használhatók	fel.	
Ha	az	átadott	 információ	az	Egészségügyi	Szakember	számára	hozzáférhető	
módon	publikált	kutatási	eredményekre	utal,	a	hivatkozásokat	egyértelműen	kell	
feltüntetni	és	azoknak	az	alkalmazási	előírással	összhangban	kell	lenniük.	

1.8.2. Más termékekkel való összehasonlítás
Amennyiben	a	más	termékekkel	való	összehasonlításra	promóció	formájában	
kerül	sor,	úgy	az	összehasonlítást	releváns	adatokra	kell	alapozni	és	annak	ösz-
szhangban	kell	 lennie	az	összes	említett	 termék	SmPC-jével.	Összehasonlító	
adatok	használata	esetén	azoknak	 tényszerűnek,	 objektívnek	és	alátámaszt-
hatónak	kell	lenniük,	a	forrás	megjelölése	mellett.	Összehasonlítási	célból	kizá-
rólag	releváns,	megalapozott	és	ellenőrizhető	szempontok	vehetők	figyelembe.	
Az	összehasonlítást	az	adatok	torzítása	nélkül,	illetve	oly	módon	kell	bemutatni,	
hogy	az	ne	legyen	félrevezető	a	befogadó	számára.

1.8.3. Promóciós anyagok jóváhagyása
A	promóciós	anyagok	ellenőrzését	és	jóváhagyását,	a	magyar	szabályozásnak	
megfelelően,	egy	tudományos	szervezeti	egység	végzi.	A	szervezeti	egység	tagjai	
biztosítják,	hogy	az	összes	promóciós	anyag	megfeleljen	az	irányadó	szabályok-
nak,	valamint	az	érvényben	lévő,	jóváhagyott	alkalmazási	előírásoknak	(SmPC).
Az	egyes	orvoslátogatók	nem	készíthetnek	saját	promóciós	anyagot;	az	összes	
promóciós	anyagot	az	illetékes	osztályok	állítják	össze,	a	belső	vállalati	eljárá-
soknak	megfelelően.

1.9. Tájékoztató, illetve oktatási célú 
anyagok, gyógyászati felhasználású 
cikkek	és	csekély	értékű	ajándékok

Semmilyen	 tájékoztató,	 illetve	oktatási	célú	anyag,	gyógyászati	 felhasználású	
cikk,	csekély	értékű	ajándék	vagy	természetbeni	juttatás	sem	adható,	ajánlható	
fel	és	nem	ígérhető	Egészségügyi	szakembernek	valamely	gyógyszer	ajánlá-
sának,	 felírásának,	 megvásárlásának,	 beszerzésének,	 értékesítésének	 vagy	
beadásának	előmozdítása	érdekében.
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Ismertetési	 tevékenységet	 folytató	 által	 közvetlen	 vagy	 közvetett	 formában	
megvalósított,	kereskedelmi	gyakorlat	esetében	az	Egészségügyi	Szakember	
részére	ajándék,	anyagi	 előny	 vagy	más	 természetbeni	 juttatás	nem	adható,	
nem	ajánlható	fel	és	nem	ígérhető,	kivéve,	ha	a	felsoroltak	a	Gyftv.	3.	§	8.	pont-
ja	szerint	csekély	értékűek	és	összefüggenek	a	gyógyszerek	rendelésére	vagy	
forgalmazására	jogosult	által	folytatott	egészségügyi	tevékenységgel,	továbbá	
éves	szinten	összértékük	nem	haladja	meg	a	mindenkori	minimálbér	havi	ösz-
szegének	60%-át.	Ismertetés	keretében	pénzbeli	juttatás	vagy	előny	nem	adha-
tó,	nem	ajánlható	fel	és	nem	ígérhető.	

A	tájékoztató,	illetve	oktatási	célú	anyagokon,	gyógyászati	témájú	cikkeken	és	
csekély	értékű	ajándékokon	csak	a	KRKA	 logója,	valamint	a	 termék	neve	és	
annak	nemzetközi	szabad	neve	szerepelhet.	Az	ilyen	anyagok	célja,	hogy	emlé-
keztessenek	az	adott	termékre	(úgynevezett	márkaemlékeztető	vagy	emlékez-
tető	reklám).	Amennyiben	az	anyag	ennél	több	információt	tartamaz	pl.	szlogen	
megjelenítése,	 az	 anyagnak	 kiegyensúlyozott	 és	 teljeskörű	 tájékoztatást	 kell	
nyújtania	a	már	előbbiekben	ismertetett	módon	és	kötelező	tartalmi	elemekkel.

Kizárólag	 orvosi	 rendelvényre	 kiadható	 gyógyszerrel	 kapcsolatos	 ismertetés	
keretében	Egészségügyi	Szakembernek	sem	közvetlenül,	sem	közvetve	aján-
dék,	pénzbeli	vagy	természetbeni	előny	nem	adható,	nem	ajánlható	fel	és	nem	
ígérhető.	Nem	tartozik	az	ajándékozási	tilalom	hatálya	alá	az	olyan	-	a	vonat-
kozó	jogszabályban	meghatározott	csekély	értékű-	tárgyi	juttatás,	amely	segíti	
az	Egészségügyi	Szakember	által	folytatott	egészségügyi	tevékenységet,	vagy	
képzési	célokat	szolgál,	illetve	amely	hozzájárul	a	betegellátás	javításához.	
E	körben	a	részletszabályokat	az	„Egészségügyi	szakemberek	egyéni	és	cso-
portos	látogatásai”	belső	utasítás	1.2.	pontja	rögzíti.

1.10. Gyógyszerminták
Nem	 eladási	 célú,	 korlátozott	 mennyiségű	 gyógyszerminta	 biztosítható,	 ösz-
szhangban	a	nemzeti	szabályokkal	és	előírásokkal,	így	különösen	a	Rendelet	
vonatkozó	szabályaival.	Gyógyszerminta	–	kivételes	módon	és	korlátozott	ide-
ig	–	olyan	Egészségügyi	szakemberek	 részére	biztosítható,	akik	 jogosultak	a	
Termék	felírására,	annak	érdekében,	hogy	megismerkedhessenek	a	Termékkel,	
azonban	kizárólag	az	adott	szakember	által	aláírt	és	dátumozott,	előzetes	írás-
beli	kérés	alapján.	A	gyógyszerminták	biztosításának	ellenőrzésére	oly	módon	
kerül	sor,	ami	biztosítja	a	kiosztott	minták	alapján	történő	elszámoltathatóságot.	
Az	orvoslátogatók	megfelelő	képzésben	részesülnek	azzal	kapcsolatosan,	ho-
gyan	járjanak	el	megfelelően	a	gyógyszerminták	tekintetében,	mindaddig,	amíg	
azok	 a	 birtokukban	 vannak.	 A	 gyógyszermintákkal	 együtt	 az	 Egészségügyi	
szakemberek	megkapják	a	Termékre	vonatkozó	jóváhagyott	alkalmazási	előírá-

sokat	(SmPC)	és	az	egyéb	releváns	tudományos	információkat	is.	Tilos	gyógy-
szermintát	adni	egy	adott	Termék	ajánlásának,	felírásának,	megvásárlásának,	
beszerzésének,	értékesítésének	vagy	alkalmazásának	ösztönzése	céljából.

E	körben	a	részletszabályokat	az	„Egészségügyi	szakemberek	egyéni	és	cso-
portos	látogatásai”	belső	utasítás	1.6.	pontja	rögzíti.

1.11. Marketinges munkatársak
1.11.1. Oktatás
A	Társaság	orvoslátogatói	–	köztük	a	külső	féllel	kötött	szerződés	alapján	dolgozók	
–,	akik	a	Társaság	Termékeinek	promóciója	során	felkeresik	az	orvosokat,	megfe-
lelően	képzettek	és	elegendő	tudományos	ismeretekkel	rendelkeznek	ahhoz,	hogy	
pontos	és	teljes	körű	tájékoztatást	adjanak	a	Társaság	által	a	közreműködésükkel	
promótált	Termékekről.	Ezt	a	vonatkozó	szabályokról	oktatásban	részesülő	összes	
orvoslátogató	számára	működtetett	rendszeres	és	időszakos	képzés	biztosítja.

1.11.2. Személyes látogatások
Az	 orvoslátogató	 munkáját	 szakszerűen,	 felelősségteljesen	 és	 etikus	 módon	
köteles	ellátni.	Minden	látogatás	alkalmával	köteles	átadni	az	orvosnak	a	jóvá-
hagyott	 alkalmazási	 előírások	 (SmPC)	 egy	 példányát,	 de	 legalábbis	 elérhető-
vé	 tenni	 azt	minden	 egyes	 bemutatott	 termék	 esetében.	Az	 orvoslátogatónak	
gondoskodnia	kell	arról,	hogy	se	az	orvoslátogatások	gyakorisága,	időzítése	és	
időtartama,	se	azok	 lebonyolításának	módja	ne	okozzon	kellemetlenséget.	Az	
orvoslátogató	tevékenysége	folytatása	során	a	HCP	tevékenységét	és	a	betegel-
látást	nem	akadályozhatja.	Az	orvoslátogató	a	HCP-t	ismertetés	céljából	kizáró-
lag	előzetesen	egyeztetett	időpontban	keresheti	fel.	A	HCP	által	meghatározott	
időpont	kizárólag	olyan	időpont	lehet,	amikor	a	HCP	az	egészségügyi	szolgáltató	
ellátási	rendje	szerint	gyógyító-megelőző	tevékenységet	nem	végez.	A	HCP	által	
meghatározott	időpontban	végzett	ismertetés	nem	zavarhatja	az	egészségügyi	
szolgáltató	ellátási	rendje	szerinti	gyógyító-megelőző	tevékenységet.	

Annak	érdekében,	hogy	kieszközölje	a	látogatást,	az	orvoslátogató	nem	folya-
modhat	ösztönzéshez	vagy	bármilyen	tisztességtelen	gyakorlathoz.	Az	orvoslá-
togató	a	látogatás	során,	illetve	a	látogatás	időpontjának	megbeszélése	alkal-
mával,	már	a	kezdetektől	fogva	köteles	biztosítani,	hogy	se	a	saját	személyét,	se	
az	általa	képviselt	Társaság	identitását	illetően	ne	járjon	el	félrevezető	módon.	

E	körben	a	részletszabályokat	az	„Egészségügyi	szakemberek	egyéni	és	cso-
portos	látogatásai”	belső	utasítás	rögzíti.
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1.11.3. A mellékhatás-bejelentések és a termékkel 
kapcsolatos vélemény átvételére vonatkozó 
kötelezettség

Az	orvoslátogató	minden	látogatás	alkalmával	köteles	rendelkezésre	bocsátani	
a	gyógyszerek	nemkívánatos	mellékhatásainak	bejelentésére	használatos	for-
manyomtatványt	 (CIOMS	vagy	egyéb	űrlapot,	ha	az	adott	helyen	az	szüksé-
ges).	A	mellékhatás-bejelentéseket	az	adott	országban	a	 farmakovigilanciáért	
felelős	személynek	kell	továbbítani.

1.11.4. Piackutatás és epidemiológiai kutatás
A	Társaság	Egészségügyi	szakemberek	bevonásával	piackutatási	és	epidemo-
lógiai	kutatási	programokat	bonyolíthat.	

A	Társaság	elsődlegesen	e	körben	erre	szakosodott,	megfelelő	referenciákkal	
bíró	közreműködő	kutató	cégeket	vesz	 igénybe.	Az	orvoslátogatók	alkalman-
ként	közreműködőként	 részt	vehetnek	piackutatási	és	epidemiológiai	 kutatási	
programokban,	amennyiben	azt	a	nemzeti	 jogszabályok	nem	tiltják.	Az	orvos-
látogatók	 piackutatásba	 és	 epidemiológiai	 kutatásba	 való	 bevonásához	 –	 az	
összes	irányadó	szabálynak	megfelelően	–	be	kell	szerezni	az	országos	szintű	
vezetés	(Ügyvezető	Igazgató)	hozzájárulását.	

Az	orvoslátogatók	az	adatgyűjtést	elektronikus	úton,	illetve	papír	formátumban	
egyaránt	végezhetik,	az	adatokat	pedig	a	feladattal	helyileg	megbízott,	megfele-
lő	személyhez	kötelesek	eljuttatni.	

A	piackutatásban,	kutatásban	vagy	tanácsadásban	közreműködő	Egészségügyi	
szakembereknek	a	közreműködésükkel	járó	feladatokkal	arányban	álló	juttatás	
fizethető,	azzal	hogy	a	piackutatás	korlátozott	lehet,	mint	például	egyszeri	tele-
fonos	interjúk	vagy	levélben/e-mailben	megküldött,	illetve	internetes	kérdőívek,	
feltéve,	hogy	az	Egészségügyi	Szakember	részvétele	nem	ismétlődő	(a	megke-
resések	gyakoriságát	tekintve,	akár	általánosságban	akár	az	adott	kutatásban),	
és	 a	 díjazás	 éves	mértéke	 nem	haladja	meg	 a	mindenkori	minimál	 bér	 havi	
összegét,	valamint	ha	ez	nem	szolgál	promóciós	célokat.	A	szolgáltatás	ellen-
értéke	sem	ösztönözhet	adott	gyógyszer	ajánlására,	felírására,	eladásának	elő-
mozdítására.	A	személyi	adatok	(különösen,	betegadatok)	védelmére	vonatkozó	
hatályos	szabályok	betartására	fokozott	gondot	kell	fordítani.

Klinikai	vizsgálatokkal	és	a	beavatkozással	nem	járó	vizsgálatokkal	kapcsolat-
ban	a	Gyógyszer-kommunikáció	Etikai	Kódexének	14.	pontja	irányadó.

1.12. Rendezvények és reprezentáció
1.12.1. Célok
Az	Egészségügyi	szakembereknek	szóló,	a	Társaság	által	szervezett,	illetve	tá-
mogatott	összes	promóciós,	tudományos	vagy	szakmai	találkozó,	kongresszus,	
konferencia,	 szimpózium	 és	más	 hasonló	 rendezvény	 (ideértve	 többe	 között	
a	kutatóintézményekbe	és	üzemekbe	tett	 látogatásokat,	valamint	a	képzést	is	
[megnevezésük	egységesen:	„rendezvény”]	célja	és	lényege	az,	hogy	tájékozta-
tást	nyújtsanak	az	orvosok	számára	a	termékekről	és/vagy	tudományos,	illetve	
oktatási	célú	információkat	osszanak	meg	velük.

1.12.2. Helyszín
Egy	adott	helyszínen	rendezvényt	támogatni,	szervezni,	illetve	egy	adott	hely-
színhez	kötött	rendezvényen	való	részvételt	 támogatni	csak	akkor	 lehet,	ha	a	
rendezvény	tárgyát	képező	vagy	céljához	szükséges	erőforrások	vagy	szakér-
telem	kizárólag	e	helyszínen	állnak	rendelkezésre,	vagy	azok	más,	a	résztvevők	
munkahelyéhez	közelebbi	helyszínen	való	biztosítása	aránytalan	többletköltség-
gel	járna.	Társadalombiztosítási	támogatással	gyógyszerek,	illetve	gyógyászati	
segédeszközök	 rendelésére	 és	 forgalmazására	 jogosult	 résztvevők	 számára	
megrendezett	 szakmai-tudományos	 rendezvény	helyszínén	a	 rendezvényhez	
kapcsolódó,	kiegészítő	szakmai	vagy	tudományos	program,	vagy	az	azon	való	
részvétel	csak	akkor	támogatható,	illetve	ilyen	program	csak	akkor	szervezhető,	
ha	arra	a	szakmai-tudományos	rendezvény	idején	kerül	sor.	A	Társaság	által,	
illetve	a	Társaság	nevében	szervezett	vagy	támogatott	összes	Vállalati	rendez-
vényt	olyan	helyszínen	kell	lebonyolítani,	amely	alkalmas	a	rendezvény	legfőbb	
céljának	teljesítésére.	 	

Magyarországon	 kívüli	 helyszínen	 Vállalati	 rendezvény	 nem	 szervezhető	 és	
nem	 támogatható	 illetve	Magyarországon	 kívüli	 helyszínhez	 kötött	 Független	
rendezvényen	való	részvétel	nem	támogatható,	kivéve	ha:
a)	 	a	résztvevők	többsége	külföldi,	ezért	szakmailag,	illetve	logisztikailag	indo-

kolható	a	rendezvény	Magyarországon	kívüli	megrendezése,	vagy;
b)	 a	rendezvény	tárgyát	képező	vagy	céljához	kapcsolódó	szükséges	erőforrá-

sok	vagy	szakértelem	helyhez	kötöttsége	alapján	logisztikailag	indokolható	
a	rendezvény	Magyarországon	kívüli	megrendezése,	vagy;

c)	 a	 Társaság	 egy	 külföldön	 megrendezett,	 független,	 szakmai-tudományos	
rendezvény	meghívott	magyar	résztvevői	számára	szervez
ca)	a	rendezvényhez	kapcsolódóan,	
cb)	annak	időtartama	alá	eső,
cc)	kiegészítő,	szakmai/tudományos	rendezvényt.
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A	kiegészítő	szakmai/tudományos	rendezvény	nem	szolgáltathat	alkalmat	a	kint	
tartózkodás	időtartamának	indokolatlan	meghosszabbításához.	A	Társaság	ke-
rüli	az	olyan	helyszínek	igénybevételét,	amelyek	szórakoztatóiparukról	híresek	
vagy	 extravagánsnak	 tekinthetők.	Többnapos	Magyarországon	 kívüli	 rendez-
vény	előtt	és	után	az	utazásra	legfeljebb	egy-egy	extra	nap	biztosítható,	ha	az	
logisztikailag	indokolt.	Külföldi	rendezvények	esetén	a	résztvevő	Egészségügyi	
Szakembereknek	a	rendezvényre	történő	regisztrációja	alapfeltétele	a	meghí-
vásnak	vagy	a	 támogatásnak.	A	 rendezvényen	biztosítani	kell	a	kongresszus	
nyelvének	megértését.

1.12.3. Tájékoztatás
Az	Egészségügyi	szakembereknek	szóló,	szakmai	kiállítási	standokon	elhelye-
zett	 vagy	 az	 Egészségügyi	 szakembereknek	 szóló	 nemzetközi	 rendezvények	
alkalmával	 a	 résztvevők	 között	 szétosztott	 promóciós	 tájékoztatók	 olyan	 Ter-
mékekre	vonatkoznak,	amelyek	Magyarországon	forgalmazhatóak,	ugyanakkor	
külföldön	megrendezésre	kerülő	 rendezvényeken	olyan	Termékekre	 (illetve	al-
kalmazásokra/felhasználásokra)	is	utalhatnak,	amelyek	nincsenek	engedélyezve	
a	rendezvény	helyszíne	szerinti	országban,	feltéve,	hogy	(a)	az	ilyen	promóciós	
anyagokat	megfelelő	nyilatkozat	kíséri,	melyben	feltüntetik,	hogy	az	adott	Termék	
mely	országokban	engedélyezett	és	egyértelművé	teszik,	hogy	a	Termék	vagy	
annak	alkalmazása	az	adott	országban	nem	engedélyezett;	(b)	az	olyan	promó-
ciós	anyagokat,	amelyek	a	Terméket	engedélyező	országban	vagy	országokban	
a	 gyógyszer	 felírására	 vonatkozó	 információkat	 (indikációk,	 figyelmeztetések	
stb.)	 tartalmaznak,	megfelelő	magyarázó	 nyilatkozattal	 kell	 ellátni,	miszerint	 a	
Termék	forgalmazása	engedélyezésének	feltételei	nemzetközileg	eltérőek.	

1.12.4. Reprezentáció
Független	rendezvényen	vagy	gyógyszerismertetésnek	nem	minősülő	szakmai	
és	 továbbképzési	 célú	Vállalati	 rendezvényen	 történő	 részvételre	nyújtott	 ter-
mészetbeni	 támogatás	 kizárólag	 az	 utazásra,	 a	 rendezvény	 időtartama	 alatti	
étkezésekre,	szállásra,	valamint	a	regisztrációs	költségekre	szorítkozhat.	A	ter-
mészetbeni	támogatás	nem	haladhatja	meg	azt	az	elfogadható	mértéket,	amit	a	
támogatott	saját	maga	is	áldozna	hasonló	célra.	Független	rendezvényen	vagy	
gyógyszerismertetésnek	nem	minősülő	szakmai	és	továbbképzési	célú	Vállalati	
rendezvényen	történő	részvételre	nyújtott	támogatás	kizárólag	olyan	személy-
nek	adható,	aki	azt	saját	 jogon	szerzi	meg.	A	Társaság	által	 támogatott	Füg-
getlen	rendezvények	szakmai	és	tudományos	programjain	gyógyszerismertetés	
abban	az	esetben	folytatható,	ha	a	közvetett	és	a	közvetlen	formában	történő	
ismertetés	(így	például	konkrét	termék	alkalmazásával	kapcsolatos	előadás,	ter-
mékbemutató	tartása,	kiállítóhely	bérlése)	a	szakmai,	tudományos	rendezvény	
programjában	jól	elkülönül.	

Vállalati	 rendezvények	 Egészségügyi	 Szakemberek	 számára	 kizárólag	 szak-
mai,	 tudományos	 vagy	 oktatási	 céllal	 szervezhetők	 (így	 például	 gyógyszeris-
mertető	 rendezvények,	 tanfolyamok,	 szakmai	 rendezvények,	 szimpóziumok,	
kongresszusok).		Az	Egészségügyi	Szakemberek	számára	szervezett	 rendez-
vényeken	a	támogatás	nem	foglalhat	magában	szórakozás	céljából	szervezett	
programokat,	 eseményeket	 (így	 például	 kulturális,	 sport,	 szabadidős	 esemé-
nyek).	A	 rendezvényen	 biztosított	 egy	 napra	 eső	 vendéglátás	 összege	 nem	
haladhatja	meg	a	3.	§	8.	pontjában	meghatározott	összeget	és	a	rendezvény	
fő	céljához	képest	másodlagosnak	kell	lennie.	A	rendezvényre	az	egészségügy-
ben,	illetve	a	gyógyszerellátásban	vagy	a	gyógyászatisegédeszköz-ellátásban	
közreműködő	szakembereken	kívül	más	személy	nem	hívható	meg.	Vendég-
látás	vállalati	helyszíni	 látogatások	alkalmával	 is	felajánlható	a	fentiek	szerint.	
A	 vállalat	 a	 saját	 szervezésű	 rendezvényen	 történő	 részvétel	 támogatásával	
kapcsolatos,	szállásbiztosítást	kizárólag	indokolható	esetben	nyújthat	a	fentiek	
szerint.

A	vendéglátás	időtartama	a	rendezvény	időtartamához	igazodik.	Az	idő	döntő	
részét	a	tudományos/oktatási	program	lebonyolításának	kell	szentelni.

E	körben	a	részletszabályokat	az	„Egészségügyi	szakemberek	egyéni	és	cso-
portos	látogatásai”	belső	utasítás	1.2.	pontja	rögzíti.

1.12.5. Kiállítások
A	kiállítások	célja,	hogy	elősegítsék	a	tudományos	és	szakmai	ismeretek,	illetve	
tapasztalatok	megosztását	az	egészségügyi	szakemberek	körében.	A	kiállítá-
si	 standon	 a	Társaság	 nevének	 egyértelműen	 láthatónak	 és	 felismerhetőnek	
kell	lennie.	A	standon	a	mindenkori	Gyftv.	3.	§	(8)	bekezdés	szerinti	csekély	ér-
tékű	és	a	gyógyszerek	rendelésére	vagy	forgalmazására	jogosult	által	folytatott	
egészségügyi	tevékenységgel	összefüggő	ajándékok	adhatók.

1.13. Oktatás támogatása
A	Társaság	 támogathatja	 a	 tudományos,	 orvosi	 és	 gyógyszerészeti	 oktatást,	
hozzájárulva	ezzel	az	Egészségügyi	szakemberek	orvostudományi	 ismeretei-
nek	bővítéséhez.

Nem	nyújtható	adomány,	vagy	támogatás	Egészségügyi	Szakember	-	mint	ma-
gánszemély	-	számára.
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Annak	 a	 rendezvénynek,	 amelyen	 egy	 Egészségügyi	 szakember	 a	
részvételéhez	 támogatást	 nyer,	 közvetlenül	 kapcsolódnia	 kell	 az	 adott	
Egészségügyi	szakember	gyakorló	terápiás	területéhez.	Az	oktatási	támogatás	
kizárólag	a	regisztrációs	díj,	az	utazási	és	szállásköltség	térítésére	terjedhet	
ki.	Nem	foglalhat	magában	napidíjat	vagy	a	rendezvényen	való	részvételhez	
kapcsolódó	 egyéb	 költségeket,	 továbbá	 nem	 terjedhet	 ki	 családtagokra,	
illetve	kísérő	személyekre.	Az	Egészségügyi	Szakemberek	számára	nyújtott	
támogatások	 odaítélésekor	 kerülni	 kell	 a	 tisztességtelen	 befolyásolást	 és	
annak	 látszatát.	 Nem	 nyújtható	 támogatás	 az	 Egészségügyi	 Szakemberek	
számára	 a	 rendezvényen	 történő	 részvétellel	 eltöltött	 idő	 kompenzálása	
céljából.

A	KRKA	által	pályázat	útján	nyújtott	oktatási	támogatás	célja,	hogy	előmozdítsa	
a	legújabb	tudományos	eredmények	és	ismeretek,	valamint	az	orvosi/szakmai	
gyakorlattal	kapcsolatos	ajánlások	megismerését	az	Egészségügyi	szakembe-
rek	körében,	hozzájárulva	ezzel	azok	kompetenciáinak	fejlesztéséhez.	A	Társa-
ság	célja,	hogy	az	új	 ismeretek	megszerzésének	támogatásával	pozitív	képet	
alakítson	ki	magáról	az	egészségügyi	közösség	körében.

1.14. Szolgáltatás és tanácsadás
1.14.1. Egészségügyi szakemberek
A	KRKA	és	Egészségügyi	Szakemberek	intézményei,	szervezetei	és	szövetsé-
gei	között	szerződés	az	adott	intézmények,	szervezetek	és	szövetségek	által	a	
KRKA	számára	nyújtandó	bármilyen	szolgáltatásra	csak	akkor	köthető,	ha	az	
adott	szolgáltatás	tárgya	egészségügyi	vagy	kutatási	tevékenység	és	annak	el-
lenértéke	nem	ösztönöz	adott	gyógyszerek	ajánlására,	felírására,	vásárlására,	
kiadására,	eladására	vagy	alkalmazására.

A	Társaság	orvosokat,	illetve	orvoscsoportokat	bízhat	meg	bizonyos	szolgálta-
tások	nyújtásával,	például	azzal,	hogy	szakmai	tanácskozásokon	beszédet	tart-
sanak	és	elnököljenek,	orvosi/tudományos	tanulmányokban	és	képzési	szolgál-
tatásokban	vegyenek	részt,	tanácsadói	testületi	üléseken	szakértőként	működ-
jenek	 közre,	 piackutatásban	 vagy	 epidemiológiai	 kutatásban	 vegyenek	 részt,	
mely	 során	 a	 részvételük	 javadalmazással	 és/vagy	 költségtérítéssel	 (utazás,	
szállás,	stb.)	jár.	Az	ilyen	jellegű,	valódi	tanácsadást	vagy	egyéb	szolgáltatáso-
kat	felölelő	megállapodásoknak,	illetve	azoknak,	amelyek	bizonyos	értelemben	
egy	különleges	megállapodásra	 terjednek	ki,	 a	 következő	kritériumoknak	kell	
megfelelniük:	

a)	 a	KRKA	 részéről	már	a	 szerződést	megelőzően	valós,	 jogszerű	és	doku-
mentált	igény	állt	fenn	a	szolgáltatás	igénybevételére	és	az	erre	vonatkozó	
szerződés	megkötésére;

b)	 a	szakértők	száma	és	a	szolgáltatás	mértéke	nem	lehet	nagyobb,	mint	ami	a	
valós	igény	kielégítéséhez	ésszerűen	szükséges;

c)	 a	 szakértők	 kiválasztásának	 feltételeit	 az	elvégzendő	szolgáltatás	 tartalmi	
követelményei	határozzák	meg,	és	a	szakértők	kiválasztásáért	felelős	sze-
mélyek	rendelkeznek	azzal	a	szakértelemmel,	hogy	eldönthessék,	az	adott	
Egészségügyi	Szakember	megfelelnek-e	ezen	feltételeknek;

d)	 a	szolgáltatás	megkezdése	előtt	a	KRKA-nak	és	az	Egészségügyi	Szakem-
bernek	írásban	kell	szerződést	kötni,	amelyben	meg	kell	határozni	a	nyújtan-
dó	szolgáltatás	tárgyát	és	figyelemmel	az	e)	pontban	rögzítettekre	a	szolgál-
tatásért	fizetendő	díj	számításának	alapját	és	a	díj	mértékét;	

e)	 a	szolgáltatás	díjazása	arányos	a	nyújtott	szolgáltatás	tisztességes	piaci	ér-
tékével.	Színlelt	szakértői	szerződések	nem	köthetők;

f)	 a	KRKA	a	teljesítésről	megfelelő	nyilvántartást	vezet	és	a	szolgáltatás	ered-
ményét	megfelelő	módon	felhasználja.

A	szakértőkkel	kötött	írásos	szerződésben	rögzíteni	kell,	hogy	a	szakértőknek	a	
KRKA-hoz	fűződő	viszonyukat	minden	olyan	esetben	nyilvánosságra	kell	hoz-
niuk,	amikor	a	szerződés	tárgyát	képező	ügyben,	vagy	a	KRKA-val	kapcsolatos	
bármely	más	ügyben	szakmai	véleményüket	írásbeli	vagy	szóbeli	módon	nyil-
vánosságra hozzák.

Amennyiben	 a	 szakmájukat	 gyakorló	 Egészségügyi	 Szakembereket	 a	 KRKA	
részmunkaidőben	 foglalkoztatja,	 úgy	biztosítani	 szükséges,	hogy	a	szakértők	
kötelesek	 legyenek	 a	 KRKA-nál	 történő	 alkalmazásukról	 nyilatkozni,	 amikor	
írásban	vagy	nyilvános	felszólalásában	az	alkalmazásának	tárgyát	érintő	vagy	
a	KRKA-hoz	kapcsolódó	bármilyen	egyéb	témát	érintenek.

A	Krka	támogat	minden	olyan	erőfeszítést,	amely	a	gyógyszergyártó	cégek	és	
az	egészségügyi	szakemberek	között	végbemenő	értéktranszferek	(juttatások)	
átláthatóságát	szolgálja,	és	eleget	tesz	az	összes	irányadó	szabálynak,	miköz-
ben	különleges	figyelmet	szentel	a	személyi	adatok	védelmére	vonatkozó	hatá-
lyos	szabályok	betartásának.

1.14.2. Egészségügyi intézmények
A	 Társaság,	 valamint	 az	 Egészségügyi	 szakemberekből	 álló	 intézmények,	
szervezetek,	 illetve	 szövetségek	 között	 létrejött	 szerződések,	melyek	 alapján	
az	 ilyen	 intézmények,	 szervezetek	 vagy	 szövetségek	 bármilyen	 jellegű	 szol-
gáltatást	 nyújtanak	a	Társaság	 számára,	 kizárólag	akkor	megengedettek,	 ha	
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e	szolgáltatások	(vagy	az	egyéb	finanszírozás):	(a)	célja	az	egészségügy	vagy	
a	 kutatás-fejlesztés	 támogatása;	 (b)	 nem	 minősülnek	 bizonyos	 gyógyszerek	
ajánlására,	 felírására,	megvásárlására,	beszerzésére,	értékesítésére	vagy	al-
kalmazására	irányuló	ösztönzésnek;	(c)	a	szolgáltatásokért	kapott	díjazás	nem	
haladja	meg	a	szolgáltatás	értékét;	(d)	a	díjazás	nem	a	Termékek	felírásának	
vagy	ajánlásának	függvénye,	és	a	szerződésben	ilyen	értelmű	kifejezett	feltétel	
vagy	jelzés	nem	szerepel.	Ezen	szerződésekre	a	fenti	1.14.1	pont	rendelkezései	
megfelelően	alkalmazandóak.

1.15. Adományok
Egészségügyi	szakemberekből	álló	és/vagy	egészségügyi	szolgáltatást	nyújtó	
vagy	kutatást	végző	intézmények,	szervezetek	vagy	szövetségek	részére	jutta-
tott	adományok,	támogatások	és	természetbeni	juttatások	kizárólag	akkor	meg-
engedettek,	ha:	(a)	azok	célja	az	egészségügy	vagy	a	kutatás	támogatása;	(b)	
azokat	a	Társaság	dokumentálja	és	nyilvántartja;	és	(c)	azok	feltétel	nélküliek,	
tehát	nem	ösztönzik	és	nem	szabják	feltételül	adott	gyógyszerek,	 illetve	adott	
Vállalat	gyógyszereinek	az	ajánlására,	 rendelésére,	beszerzésére,	értékesíté-
sére,	 forgalmazására,	 alkalmazására,	 forgalomba	 hozatala	 engedélyezésére,	
vagy	árhoz	nyújtott	támogatására	vonatkozó	döntéseket	és,	és,	ha	azok	meg-
felelnek	 az	 összes	 irányadó	 jogszabálynak,	 ideértve	 a	Rendelet	 9.	 §	 szerinti	
karitatív	gyógyszeradományt	 is,	 továbbá	minden	más	olyan	ingyenes-karitatív	
adomány,	 támogatás,	amely	a	Krka	 társadalmi	 felelősségvállalása	körében	a	
helyi	jogszabályi	előírásoknak	megfelel.	

Karitatív	gyógyszeradományok	szabályait	a	Rendelet	9.	§	és	10.	§	(2)-(3)	bekez-
dései	alkalmazandóak.

1.16. Betegképviseleti szervezetek
A	Krka	küldetésével	összhangban,	a	Társaság	a	fenti	1.15	pont	rendelkezései-
vel	összhangban	olyan	pénzügyi	és/vagy	nem	pénzügyi	támogatást	nyújthat	Be-
tegképviseleti	szervezetek	számára,	amely	az	egészségügy/a	társadalom	javát	
szolgálja.	A	Társaság	a	kereskedelmi	érdekében	semmiféle	befolyást	nem	kíván	
gyakorolni	a	Betegképviseleti	 szervezetek	 tevékenységére	és/vagy	az	általuk	
támogatott	anyagokra.

1.17. Egészségügyi szakemberek, 
egészségügyi intézmények és 
betegképviseleti szervezetek 
részére juttatott értéktranszferek 
nyilvánosságra hozatala

A	Társaság,	valamint	az	Egészségügyi	szakemberek,	Egészségügyi	 intézmé-
nyek	és	a	Betegképviseleti	szervezetek	közötti	átlátható	kapcsolatok	és	interak-
ciók	hozzájárulnak	a	tájékozott	döntéshozatalhoz,	egyben	segítik	az	etikátlan	és	
jogellenes	magatartás	megelőzését.	

A	Társaság	az	adott	juttatásokat	olyan	területeken	is	nyilvánosságra	hozza,	ahol	
az	 ilyen	 közlést	 és/vagy	bejelentést	 az	 irányadó	szabályok	nem	 írják	elő.	Az	
értéktranszfer	bármilyen	értékkel	bíró	dolgot	jelenthet,	amelyet	a	Társaság	(köz-
vetlenül	vagy	közvetett	módon,	egy	az	irányítása	alapján	eljáró	külső	félen	ke-
resztül)	biztosít	a	kedvezményezett	számára,	beleértve	a	pénzbeli	kifizetéseket,	
illetve	a	természetbeni	juttatásokat	is.

Ezeket	az	információkat	a	Krka	minden	piac	esetében	a	weboldalain	teszi	köz-
zé,	minden	évben	június	30-ig,	az	előző	évre	visszamenően.	Az	első	közzététel-
re	–	a	2017.	évre	vonatkozóan	–	2018.	június	30-ig	kerül	majd	sor.

1.17.1. Egészségügyi szakemberek
Egyedi,	nevesített	alapon	az	alábbi	juttatásokat	kell	nyilvánosságra	hozni:

•	 Szolgáltatási	és	tanácsadói	díjak:	a	Társaság	által	az	Egészségügyi	szak-
ember	részére	szolgáltatásnyújtásért	–	például	tanácsadói	testületben	vég-
zett	szakértői	tevékenységért,	a	Társaság	által	szervezett	eseményen	meg-
tartott	beszédért,	fókuszcsoportban	való	részvételért	stb.	–	cserébe	kifizetett	
összes	honorárium	(az	olyan	költségek,	mint	például	az	étkezés,	utazás	és	
szállás	 nélkül).	A	K+F	 tevékenységgel	 vagy	 piackutatással	 kapcsolatosan	
kifizetett	díjak	e	közzétételi	kötelezettség	köréből	ki	vannak	zárva.

•	 Ha	az	orvos	a	személyes	adatok	védelméről	szóló	hatályos	szabályok	által	
előírt	beleegyezést	megtagadja,	úgy	az	adatok	nyilvánosságra	hozatala	ano-
nim	módon	történik.	Amennyiben	a	beleegyezést	több	orvos	is	megtagadja,	
akkor	az	értéktranszferre	vonatkozó	adatokat	összesíteni	kell	és	fel	kell	tün-
tetni	az	összesítésben	szereplő	orvosok	számát.
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A	fiókvállalatok	és	képviseleti	 irodák	igazgatói/ügy	vezető	igazgatói	a	felelősek	
azért,	 hogy	 az	 említett	 egységek	minden	 tevékenysége	 (az	 értéktranszferek	
nyilvánosságra	hozatalát	is	ideértve)	megfeleljen	az	összes	vonatkozó	szabály-
nak.	Ugyanez	érvényes	a	szlovén	régióra	is.
A	fiókvállalatok	és	képviseleti	 irodák	igazgatói/ügy	vezető	igazgatói,	valamint	a	
marketing	menedzserek	a	felelősek	azért,	hogy	a	marketing	munkatársak	min-
den	vonatkozó	szabályról	rendszeres	oktatásban	és	képzésben	részesüljenek.	
Ugyanez	érvényes	a	szlovén	régióra	is.

1.19. Végrehajtás
A	Kódex	rendelkezéseit	a	Krka	Magyarország	Kft.	belül	tiszteletben	kell	tartani.	A	
Krak	Magyarország	ügyvezetője	és	Marketing	Managerének		feladata	releváns	
helyi	Kódexet	elfogadni	erre	a	célra.	

A	Kódex	rendelkezésének	bármilyen	áthágása	a	vonatkozó	szabályok	értelmé-
ben	a	munkavállaló	alkalmazotti	kötelezettségei	megszegésének	minősül.

Ezen	alkategóriákon	belül	kell	nyilvánosságra	hozni	a	harmadik	fél	által	szerve-
zett	kongresszusokon,	helyszíni	 látogatásokon	és	a	Társaság	által	szervezett	
találkozókon	való	részvételhez	nyújtott	támogatást.	

A	nyújtott	támogatás	(teljes)	összegét,	amely	magában	foglalhatja	a	regisztrá-
ciós	díjakat,	 az	utazási	 és/vagy	 szállásköltségeket,	 valamint	 a	 támogatásban	
részesült	orvosok	számát,	kötelező	nyilvánosságra	hozni.

1.17.2. Egészségügyi intézmények
Egyedi,	nevesített	alapon	az	alábbi	juttatásokat	kell	nyilvánosságra	hozni:

•	 Szolgáltatási	és	tanácsadói	díjak:	a	Társaság	által	az	Egészségügyi	 intéz-
mény	részére	szolgáltatásnyújtásért	–	például	 tanácsadói	 testületben	vég-
zett	szakértői	tevékenységért,	a	Társaság	által	szervezett	eseményen	meg-
tartott	beszédért,	fókuszcsoportban	való	részvételért	stb.	–	cserébe	kifizetett	
összes	honorárium	(az	olyan	költségek,	mint	például	az	étkezés,	utazás	és	
szállás	 nélkül).	A	K+F	 tevékenységgel	 vagy	 piackutatással	 kapcsolatosan	
kifizetett	díjak	e	közzétételi	kötelezettség	köréből	ki	vannak	zárva.	

•	 Támogatások	és	adományok:	összesített	pénzbeli	összegek,	valamint	a	tá-
mogatás,	illetve	az	adomány	jellegének	rövid	ismertetése	(pl.	kutatási	támo-
gatás,	berendezés	adományozása,	termék	adományozása	stb.).

1.17.3. Betegképviseleti szervezetek
Egyedi,	nevesített	alapon	az	alábbi	juttatásokat	kell	nyilvánosságra	hozni:

•	 Támogatás:	pénzügyi	és	természetbeni	támogatás;
•	 Szolgáltatási	 díjak:	 leszerződött	 szolgáltatások	Betegképviseleti	 szerveze-

tenként,	 a	 juttatás	 jellegének	 rövid	 ismertetésével	 és	 a	 biztosított	 összeg	
megadásával.

1.18.	Felelősség
Az	 orvoslátogatók	 és	 az	 összes	marketinges	munkatárs	 felelőssége,	 hogy	 a	
jóváhagyott	alkalmazási	előírásoknak	(SmPC)	megfelelően,	hitelesen	és	pon-
tosan	biztosítsák	az	Egészségügyi	szakemberek	alapvető	információkhoz	való	
megfelelő	hozzáférését.

Az	egyes	piacokon	tevékenykedő	marketingvezetők	felelőssége,	hogy	a	teljes	
körű	marketingtevékenység	megfeleljen	az	összes	irányadó	szabálynak.
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5. KÉSZÍTÉS ÉS 
JÓVÁHAGYÁS

Készítette:	 DR.	Baffy	Zsolt	–	Promocontrol	Head/Regulatory	Manager
Jóváhagyta:	 Marketing	manager	–	RX
	 	 Marketing	manager	–	OTC
	 	 Marketing	manager	–	AH
	 	 Finance	Manager
	 	 Ügyvezető	igazgató
	 	 Managing	Director

6. DISZTRIBÚCIÓS LISTA
Terjesztés:	e-mailben	vagy	az	eCampuson	keresztül

Kapják:	A	Krka	Magyarország	Kft.	marketing-	és	értékesítési	hálózatának	ösz-
szes	dolgozója.

A	marketing	vezetők	feladata	a	helyi	dokumentum	elkészítése	és	terjesztése,	to-
vábbá	a	marketing	és	értékesítési	hálózat	minden	munkavállalójának	oktatása.

A	Krka	Promóciós	Kódexét	a	Vállalat	belső	hálózatán	(a	Krkanet-en)	és	a	Krka	
nyilvános	webhelyén	teszik	közzé

2. REFERENCIADOKU-
MENTUMOK

•	 A	Krka	magatartási	kódexe
•	 A	Medicines	for	Europe	magatartási	kódexe	
•	 A	Krka	szabályai	a	csalás	megelőzésére	felfedésére,	és	kivizsgálására

Az	EURÓPAI	PARLAMENT	ÉS	A	TANÁCS	IRÁNYELVE	(2001.	november	6.)	
az	emberi	felhasználásra	szánt	gyógyszerek	közösségi	kódexéről	(2001/83/EK)

Az	EURÓPAI	PARLAMENT	ÉS	A	TANÁCS	(EU)	2016/679	RENDELETE	(2016.	
április	27.)	a	természetes	személyeknek	a	személyes	adatok	kezelése	tekinteté-
ben	történő	védelméről	és	az	ilyen	adatok	szabad	áramlásáról,	valamint	a	95/46/
EK	rendelet	hatályon	kívül	helyezéséről	(általános	adatvédelmi	rendelet,	GDPR)

3. MELLÉKLETEK
Nincsenek.

4. DOKUMENTUMTÖRTÉNET
A	dokumentum	létrehozásának	dátuma:	2008.	február
Első	átdolgozás:	2009.	szeptember,	változatlan
Második	átdolgozás:	2012.	november
Harmadik	átdolgozás:	2014.	július
Negyedik	átdolgozás:	2017.	szeptember
•	 Minden	tétel	változott
•	 1.2	Meghatározások	szakasz	hozzáadása
•	 1.17	 Egészségügyi	 szakembereknek/szerveze	tek	nek	 és	 betegszervezetek-

nek	teljesített	érték	átruházások	nyilvánosságra	hozatala	szakasz	hozzáadása
Ötödik	átdolgozás:	2020.	május
•	 Terminológia-frissítés	–	o „vizitek”	o	„látogatások”,	„találkozók”	o	„események”
•	 Az	1.17	szakaszból	törölve	az	első	nyilvánosságra	hozatal	határideje	(2018.	

június	30.)	és	hivatkozás	hozzáadása	a	Medicines	 for	Europe	magatartási	
kódexére.

•	 Változtatások	az	1.18	és	1.19	szakaszokban

http://krkanet/ou/ma/Useful Topics/Internal instructions and forms/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fou%2Fma%2FUseful Topics%2FInternal instructions and forms%2FDocument Library%2FMarketing gudelines and approvals&FolderCTID=0x012000ED463DA9B69D1141A1B22C5319D1DF8E&View=%7B940FA673%2DB3EB%2D4773%2D9D96%2DDCF7A5276349%7D


Krka Magyarország Kft.   
1138 Budapest,  
Dunavirág utca 2-6.,  
3. torony 6. emelet;  
Tel.: (1) 355 84 90;  
www.krka.co.hu
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