Juttatások közzététele
Módszertan
Ország

Vállalatok neve

Magyarország

☒ Mylan EPD Kft.
☒ Meda Pharma Hungary Kft.

A közzététel
jogi alapja

A Generikus Transzparencia Kódex, amely megfelel a Medicines for
Europe Etikai Kódexének 7. fejezetében található transzparencia
szabáyloknak.

Jelentéstételi
iőszak
A közzétett
juttatások
pénzneme

2017, 2018, 2019
Minden juttatás az alábbi pénznemben került közzétételre:
☐ EUR
☒ HUF

A juttatás
beazonosítása
és felismerése

Minden közzétett érték az adott kategórián belüli tényleges kifizetésen
alapul. Az juttatások az adott beszámolási időszakbeli könyvelésben
megjelölt kedvezményezett részére kerültek kifizetésre.

Több évet
érintő
szerződések

A többéves szerződésekre vonatkozó juttatások a közzétett adatok
részét képezik, amennyiben az adott beszámolási időszakban
tényleges átutalásokat hajtottak végre.

A közzétett
adatok
címzettjei

Minden érték az alábbi címzettek részére kerül közzétételre:
☒ A jogalanyok által megbízott személyek
☒ Az ország teljes lakossága

ÁFA és egyéb
adók
A közzététel
helye

A közzétett összegek az ÁFÁ-t és a tranzakciók során felmerült más
adókat tartalmazzák.
https://www.mylan.co.hu/hu-hu/juttatások-közzététele
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Juttatások közzététele
Juttatás
kategória:
“Rendezvények,
oktatási
támogatások,
gyárlátogatások
egészségügyi
szakemberek
részére”

A vállalat ebben a kategóriában a Generikus Transzparencia Kódex
1.1.2 b) pontjának megfelelően teszi közzé a juttatásokat:
Az Egészségügyi Szakember részére kifizetett támogatás teljes
összesített összege, konferencia vagy rendezvény szerinti bontásban,
az alábbiak szerint:
• Harmadik
támogatása

fél

által

szervezett

kongresszuson

való részvétel

- a kongresszus neve,
- a kongresszuson elköltött teljes összeg beleértve a
- az kedvezményezett Egészségügyi Szakemberek számát, akik
részvételét támogatták
• Gyárlátogatások: az összes kiadás, beleértve az Egészségügyi
Szakemberek számát, akiknek részvételét támogatták
• Vállalati Rendezvény: az összes kiadás, beleértve az Egészségügyi
Szakemberek számát, akiknek részvételét támogatták
Egyéb
megjegyzések

Amennyiben az Egészségügyi Szakember a hatályos adatvédelmi
jogszabályok által előírt módon nem járul hozzá a közzétételhez, a
vállalat az Egészségügyi Szakembert érintő Juttatásokat név nélkül
teszi közzé. Ha több Egészségügyi Szakember sem járul hozzá a
közzétételhez, a Juttatások adatait összesíteni kell és a közzétételben
az Egészségügyi Szakemberek összesített számát kell szerepeltetni.
A kutatás-fejlesztési tevékenységgel vagy piackutatással kapcsolatos
díjakat nem kell közzétenni.
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