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TRANSZPARENCIA EGYÜTTMŰKÖDÉS  
 

 

Alulírott felek (a továbbiakban: "Tagok") a jelen Polgári jogi társasági szerződéssel (a továbbiakban: 

"Szerződés") arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, 

és a Polgári Törvénykönyv XXVI. cím 6:498-6:513. §-ainak rendelkezései alapján a jelen 

Szerződést megkötik az alábbiak szerint: 

 

PREAMBULUM 

 

A Tagok egyetértenek abban, hogy a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek közötti 

együttműködés jelentős és pozitív hatást gyakorol a betegellátás minőségére és a jövőbeni 

kutatások értékére. A Tagok, a szakmai és iparági szervezetek Transzparencia Kódexeket és 

irányelveket dolgoztak ki annak érdekében, hogy ez a kapcsolat a betegek, a kormányzatok és más 

érdekeltek által is elvárt magas szintű szakmai feddhetetlenséget tükrözzön. Az AIPM (Innovativ 

Gyógyszergyártók Egyesülete) Vállalatok 2013-ban úgy határoztak, hogy a már érvényben lévő 

szabályozásuk, a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe mellett létrehozzák az iparág és az 

Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek közötti együttműködés 

részletes közzétételére vonatkozó követelményeket tartalmazó Transzparencia Kódexet, amely 

megfelel a European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA: Gyógyszeripari 

Egyesületek Európai Szövetsége) Transzparencia kódexének. A Transzparencia Kódex 2013. 

december 12. napján történt elfogadását követően az ipar jelzéseire válaszolva a Transzparencia 

Kódex módosításával lehetővé válik, hogy egyesületi hovatartozástól függetlenül Vállalatok 

csatlakozni tudjanak a Transzparencia Kódexhez. 

 

 

1. A Transzparencia Együttműködés létrehozásának célja 

 

1.1.  A Transzparencia Kódexhez már csatlakozott Vállalatok és Csatlakozni kívánó Vállalatok a 

jelen Transzparencia Együttműködést a Transzparencia Kódexben előírt szabályok és 

követendő etikai magatartás betartása céljából írják alá. A Transzparencia Együttműködés 

célja továbbá, hogy a Transzparencia Kódex megfeleljen az EFPIA Transzparencia 

kódexének és a magyar jogszabályi előírásoknak. A Tagok elismerik, hogy a Transzparencia 

Kódex kizárólag az EFPIA Transzparencia kódexével és a magyar jogszabályokkal összhangban 

módosítható, azokkal ellenétes rendelkezések nem fogadhatóak el. A Tagok ugyancsak 

tudomásul veszik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az EFPIA Transzparencia kódexének 

módosításait kötelesek megfelelően, az EFPIA által előírt feltételek szerint és határidők 

betartásával implementálni. A Tagok szintén kötelesek a Transzparencia Kódexet módosítani, 

amennyiben annak rendelkezései jogszabályváltozás folytán a hatályos jogszabályokkal már 

nem állnak összhangban. 

 

 

2. A Transzparencia Együttműködés jogi státusza 

 

2.1.  Tagok rögzítik, hogy a Transzparencia Együttműködés tevékenysége annak céljára 

figyelemmel nem üzletszerű, non-profit jellegű, és a jelen Szerződés nem hoz létre a 
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Tagoktól elkülönült jogalanyt és a jelen Szerződés alapján nem minősül gazdálkodó 

szervezetnek.  

 

3. Vagyoni hozzájárulás 

 

3.1.  Tagok rögzítik, hogy a Ptk. 6:499. § rendelkezéseitől el kívánnak térni, és nem kívánnak 

vagyoni hozzájárulást a jelen Szerződés hatálya alatt a Transzparencia Együttműködés 

rendelkezésére bocsátani.  

 

4. A Transzparencia Együttműködés támogatása 

 

4.1.  Tagok megállapodnak, hogy a jelen Transzparencia Együttműködés során az adminisztratív 

teendők lebonyolítását az AIPM Iroda erre kijelölt képviselője külön dijazás nélkül látja el.  

 
5. Transzparencia Bizottság 

 
5.1.   A Transzparencia Együttműködés képviseletére a Transzparencia Bizottság jogosult. 

 

5.2.  A TB 5 (öt) tagját a Transzparencia Gyűlés saját hatáskörében választja meg a Tagok 

ügyvezetői (GM) által kötelezően delegált jelöltek közül. A TB tagjai nem lehetnek 

egyidejűleg KEB tagok. A delegált jelöltek közül titkos szavazással választják ki az öt legtöbb 

szavazatot kapott személyt TB tagjának. A TB tagok megbízatása minden év július 1. napján 

kezdődik, két évre szól és újraválaszthatóak.  

 

5.3.  A TB tagok kötelesek részt venni a TB munkájában és az üléseken megjelenni. A TB tagjai 

tevékenységükért díjazásra nem jogosultak. 

 

5.4.  A TB tagok tevékenységüket a hatályos magyar jogszabályok, etikai előírások és különösen a 

Transzparencia Kódex előírásai szerint kötelesek ellátni.  

 

5.5.  A TB tagjai, maguk közül az első alakuló ülésükön Elnököt választanak. Az Elnök 

mandátuma egy (1) évre szól és az Elnök két alkalommal újraválasztható. A Transzparencia 

Gyűlés valamennyi tagjának egyszerű többsége javasolhatja a TB Elnökének felmentését. A 

Transzparencia Gyűlés valamennyi tagjának 2/3-a jogosult az Elnököt tisztségéből 

felmenteni. 

 

5.6.  TB tag megbízatása megszűnik, amennyiben 

 TB tagnak az őt delegáló Vállalattal fennálló munkaviszonya bármely okból megszűnik; 

 TB tag megbízatása lejár; 

 TB tag megbízatásáról történő lemondásával; 

 TB tag megbízatása alóli felmentésével, amennyiben a jogszabályi és/vagy etikai előírásokat 

megszegi; 

 a TB tag halálával. 

 

 Amennyiben a TB tag megbízatása fenti okok miatt megszűnik, az esetben 30 napon belül új 

TB tagot kell választani. 

 
5.7.   A TB Elnöke jogosult a Transzparencia Gyűlés összehívására. 
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6. A Tagok egymás közötti viszonya 

 

6.1.  Minden Tag jogosult az ügyek menetét megismerni, így különösen az ezekkel kapcsolatos 

iratokba, könyvekbe betekinteni. Az iratok, dokumentumok őrzési helye az AIPM Iroda.  

 

7. Transzparencia Gyűlés 

 

7.1. Tagok rögzítik, hogy döntéseiket a Transzparencia Gyűlés keretében kívánják meghozni.  

 

7.2.  A Transzparencia Gyűlést az TB Elnöke évente minden év május 31. napjáig hívja össze. A 

Transzparencia Gyűlést az TB Elnöke a következő esetekben köteles összehívni: 

 

 az EFPIA Transzparencia Kódex és/vagy a magyar jogszabályi változások miatt  a 

Transzparencia Kódex módosítása szükségessé vált; 

 amennyiben a Tagok egyötöde - előterjesztésük indoklásának és céljának 

megjelölésével - írásban kéri; 

 megbízatások megszűnése esetén szükséges megválasztások miatt.  

 

7.3. Erre irányuló kérés esetén a TB Elnök a Transzparencia Gyűlést köteles a kérés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül a kérést előterjesztő Tagok által meghatározott 

napirendi pontok kitűzésével összehívni. A Tagokat a Transzparencia Gyűlésre a tervezett 

időpontot megelőzően legalább 8 nappal kell írásos (e-mail vagy postai úton történő) 

értesítés útján meghívni („Meghívó”). A Meghívó tartalmazza a Transzparencia Gyűlés 

nevét, helyszínét és idejét, illetőleg napirendjét.  

 

7.4. A meghirdetett napirendben nem szerepelő kérdést, a Tagok csak akkor tárgyalhatnak, ha a 

jelenlévő Tagok többsége a napirendre tűzéshez szavazatával hozzájárul, de az eredeti 

napirenden nem szereplő kérdésben a Transzparencia Gyűlés határozatot csak akkor hozhat, 

ha a Transzparencia Gyűlésen minden Tag jelen van, és a határozathozatalhoz hozzájárult.  

 

7.5 A Transzparencia Gyűlés határozatképes, ha azon a Tagok legalább háromnegyede (3/4) 

jelen van. Ha a Transzparencia Gyűlés nem határozatképes, a Transzparencia Gyűlés a 

meghirdetett kezdő időpontjától számított 30 perc elteltével, de legfeljebb 15 napon belül 

megismételhető. A megismételt Transzparencia Gyűlés időpontját már az eredeti 

Transzparencia Gyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell.  

 

7.6. A megismételt Transzparencia Gyűlés az eredeti napirenddel, a megjelent Tagok számára 

tekintet nélkül határozatképes. A Transzparencia Gyűlés nem nyilvános, azon a Tagokon, a 

TB tagjain kívül csak a Transzparencia Gyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

7.7. A Transzparencia Gyűlést az TB Elnöke vagy a Transzparencia Gyűlés által kijelölt személy 

vezeti le („Levezető elnök”), akinek a Transzparencia Gyűlés megnyitását megelőzően joga 

és kötelessége megvizsgálni a Tagokat képviselő személyek írásbeli meghatalmazásának 

érvényességét. 
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7.8. A Transzparencia Gyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a Levezető elnök 

és egy – a Transzparencia Gyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – személy írja alá. 

A Transzparencia Gyűlés megnyitását követően meg kell választani - a Transzparencia 

Gyűlésen jelenlevők közül a jegyzőkönyvvezetőt, a hitelesítőt, valamint a szavazatszámlálót. 

A Transzparencia Gyűlésen meghozott határozatokat a Levezető elnök kihirdeti. A határozat 

kihirdetése a Transzparencia Gyűlésen szóban történik a jelenlévő Tagok felé, míg a 

Transzparencia Gyűlésen nem jelenlévő Tagok felé a határozat, illetve a határozathozatal 

eredménye e-mailben kerül elküldésre. 

 

7.9. A Transzparencia Gyűlésen a Tagok részt vehetnek, szavazhatnak, felszólalhatnak. Minden 

Tagnak egy (1) szavazata van. A szavazatok leadásának, érvényességének, és 

összeszámlálásának szabályait a TB állapítja meg és közli a szavazás előtt a Transzparencia 

Gyűléssel. A Transzparencia Gyűlés a Transzparencia Bizottság által megállapított eljárási 

szabályoktól egyszerű többséggel hozott határozatával eltérhet. 

 

7.10. Amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Transzparencia Gyűlés a 

határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyilvános szavazással hozza meg. Kétharmados 

szótöbbséggel kell a Transzparencia Gyűlésnek határozatot hoznia az alábbi ügyekben:  

 

 Transzparencia Kódex módosítása; 

 új Tag felvételi kérelmének elbírálása; 

 Transzparencia Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. 

 

7.11. A Tagok jogosultak a Transzparencia Gyűlés napirendjére tűzött témákban elektronikus 

szavazást tartani. A Transzparencia Gyűlésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos 

határidő kitűzésével írásban kell a Tagokkal közölni, akik szavazatukat email útján, írásban 

adják le. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak 

tekinteni. A szavazás eredményéről a Tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc 

napon belül a TB Elnöke írásban tájékoztatja. Ha bármelyik Tag kéri, a Transzparencia 

Gyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására. 

 

 

8. Jelen Szerződés időbeli hatálya 

 

8.1.  A Tagok a Transzparencia Együttműködést az 1. pontban meghatározott cél eléréséig hozzák 

létre.  

 

8.2.  A Tagok a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, ha erre bármely másik Tag 

fontos okot szolgáltat, különösen, ha a Transzparencia Együttműködést súlyosan megszegi, 

vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a 

Transzparencia Együttműködés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. 

 

8.3.  Valamely jogi személy Tag megszűnése esetén a megmaradó Tagok a Transzparencia 

Együttműködés továbbfolytatását határozhatják el azzal, hogy a Tag jogutóda részére 

lehetővé fogják tenni a jelen Szerződéshez történő csatlakozást. 

 

8.4. A Transzparencia Együttműködés megszűnik: 

- ha célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; 
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- azonnali hatályú felmondással; 

- a Transzparencia Együttműködés közös elhatározással való megszüntetésével; 

- az EFPIA Transzparencia kódexe hatályát veszti. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

9.1. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Transzparencia Együttműködés céljainak 

megvalósítása érdekében jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót 

megtesznek a Transzparencia Együttműködés céljainak előmozdítása érdekében, ide értve 

azt is, hogy a megfelelő időpontban a szükséges jognyilatkozatokat megteszik, és a szükséges 

magatartásokat kifejtik. 

 

9.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

Alulírott Tagok a jelen Transzparencia Együttműködésre vonatkozó Szerződést elolvasás, közös 

értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írták alá.  

 

 

Budapest, 2015. …………… 

 


