
  
Megváltozott szabályok a gyógyszeripari rendezvények területén 

A GYFTV. előírásai 2021. június 14-én egy jogszabályban módosításra kerültek, 
amely jelentős változásokat hozott, így különösen a gyógyszercégek saját 
rendezvényeit és a kereskedelmi gyakorlattal összefüggő promóciók területét, 
valamint a nemzetközi gyógyszercégek Magyarországra hozott saját 
rendezvényeit, bemutatóit, oktatásait befolyásolhatja. 

A jelenlegi, módosított szabályozás értelmében ismertetést elősegítő 
rendezvény  költségének egy napra és egy főre eső összege személyenként nem 
haladhatja meg  a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át, azaz 8370 Ft 
összeget. Ez a rendezvény teljes költségére irányadó, beleértve nemcsak a 
vendéglátási, hanem az egyéb, a rendezvény szervezésével kapcsolatban felmerült 
költségeket is (pl. előadói díjak, terembérleti díj, technikai költségek).  

A Magyarországi Rendezvényszervezők és –szolgáltatók Szövetsége 
szorgalmazza a korábbi vendéglátás alapú számítási rendszer visszaállítását és 
a nemzetközi példákat is alapul véve a csekély mértékű támogatási keret a jelenlegi 
5% mértékről 15%-ra növelését. 

A 14. § rendelkezik a kereskedelmi gyakorlattal összefüggő promóciókról, 
rendezvényekről és a különböző támogatási formákról. 

A MaReSz szakjogásza az alábbi egyértelműsítő értelmezést adja ezekről a 
pontokról: 

 A 14.§ (1) bekezdés kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a bekezdés a 
reprezentációs célú ajándékokról rendelkezik. Tehát az éves  minimálbér 
60%-ra vonatkozó limitáció csak a 3.§ 10. pontja szerinti tevékenység 
keretében megvalósuló, üzleti ajándék vagy más ilyen jellegű természetbeni 
juttatásra vonatkozik. 

 A 14.§ (2) bekezdés ismertetési tevékenységet folytató által szervezett 
SAJÁT rendezvényekre vonatkozik, a független tudományos 
szakmai  oktatási rendezvényeken NEM kell alkalmazni. 

 14.§ (3-4) pontjában nem változott a jogszabály, de fontos a különböző 
támogatással kapcsolatos fogalmak tisztázása elkülönítése: 
 

 A természetbeni támogatás fogalma nem egyenlő a 14.§ (1) 
bekezdésben rögzített természetbeni juttatás, és nem azonos a 14.§ 
(2) bekezdés szerinti támogatás fogalmával. A természetbeni 
támogatás kizárólag rendezvényeken történő részvétellel közvetlen 
összefüggésben felmerülő kiadások (így különösen utazási költség, 
szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat, amelyek 
tekintetében a 3.§ 8. pontjában meghatározottak (azaz a mindenkori 
minimálbér havi összegének 5%-át, azaz 8370 Ft naponta) NEM 
alkalmazandók. 

 Ezért annak kimondása fontos, hogy egy szakmai, tudományos, oktatási 
rendezvény szervezőjének (tehát nem a résztvevőknek), valamint a 
résztvevők részvétellel kapcsolatos támogatásának nem kell 
megfelelniük az ésszerű mértékű támogatás szabályainak.     



 Az 5%-os szabálytól függetlenül egy ismertetési tevékenységet végző 
köthet ezt meghaladó marketing és reklámozási megállapodást szakmai, 
tudományos, oktatási rendezvénnyel összefüggésben.  

 Szintén az észszerű mértéket meghaladóan nyújtható természetbeni 
támogatás egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők részére, hogy 
részt tudjanak venni a szakmai, tudományos, oktatási rendezvényeken. 

 Ezen felül nyújtható támogatás ismertetési tevékenység körében is, de 
csak ésszerű mérték szabályok alkalmazásával és akkor, ha az 
ismertetési tevékenység a szakmai, tudományos, oktatási rendezvény 
programjától (fő iránytól) jól elkülönül (pl. önálló helységben, vagy önálló 
időzónában történik a gyógyszer bemutató – pl. cégszimpózium a 
szakmai tudományos rendezvényen belül). 

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a Gyftv. rendelkezései alapján a magyar joghatóság 
alá eső ismertetési tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályokként értelmezzük a 
Gyftv. 14.§ rendelkezéseit.  

Ezért tartjuk indokoltnak egy önálló szakasszal kezelni azon nem hazai, hanem 
nemzetközi rendezvények jogi sorsát, amelyeket nem hazai ismertetési 
tevékenységet folytatók szerveznek, és amely rendelvényeken túlnyomó 
többségében nem hazai szakemberek vesznek részt.  

 

Budapest, 2021.08.02. 


