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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a SERVIER HUNGÁRIA Kft. által egészségügyi szakemberekkel kötött egyéni támogatási 

szerződések vonatkozásában 

 

Hatályos:  2019. augusztus 26. napjától 

 

1. Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 

 

1.1. A SERVIER HUNGÁRIA Kft. (a továbbiakban: „Servier”) gyógyszerek forgalmazásával 

foglalkozó vállalkozás és tevékenysége során – többek között – tudományos ismereteket ad át 

terápiás módszerekről egészségügyi szakemberek számára. Ez a tevékenység növeli az 

egészségügyi szakemberek ismereteit és ezáltal mind a betegek, mind pedig az egészségügyi 

intézményrendszer működése szempontjából kiemelkedően hasznos. A Servier a 

Szerződésben megjelölt rendezvényt színvonalas szakmai és tudományos célokat szolgáló 

rendezvénynek (a továbbiakban: „Rendezvény”) tekinti. 

1.2. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (IGYE) transzparencia kódexe az IGYE 

vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott 

juttatások közzétételéről (továbbiakban: Transzparencia Kódex) fogalommeghatározása 

szerint az Egészségügyi szakembernek1 minősülő támogatottal (a továbbiakban: Támogatott) 

a Servier támogatás (továbbiakban: „Támogatás”) nyújtására irányuló támogatási szerződést 

(továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) kíván kötni, amely  támogatási jogviszonyra a 

Servier a jelen dokumentumban foglalt alábbi általános szerződési feltételeket (a 

továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesíti. 

1.3. Jelen dokumentum a Servier és a Támogatott között a Támogatás nyújtására irányuló 

Támogatási Szerződés általános szerződéses feltétételeit tartalmazza, míg a Felek a 

Támogatási Szerződés létrehozatalára irányuló, általuk egyedileg kötendő egyedi szerződésben 

(továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) rögzítik a Rendezvény részleteit, a Támogatás összegét, 

továbbá a Támogatás nyújtásának egyedi szerződéses feltételeit.  

1.4. A Felek között a Támogatási Szerződés az Egyedi Szerződés mindkét Fél általi aláírásával jön 

létre. A jelen ÁSZF rendelkezései mind a Servier-re, mind a Támogatottra nézve külön kikötés 

nélkül is kötelezőek, amennyiben a Felek közötti Egyedi Szerződés eltérő rendelkezéseket nem 

állapít meg.  

1.5. Jelen ÁSZF a Felek által külön írásba foglalt Egyedi Szerződése mellett a Felek között a 

Támogatás nyújtására irányulóan létrejövő Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi. A Támogatási Szerződés így az Egyedi Szerződésből és jelen ÁSZF rendelkezéseiből 

áll azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben továbbá a Felek között létrejövő Egyedi Szerződésben 

foglaltak eltérése esetén az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadók. 

1.6. A jelen ÁSZF a Servier honlapján nyilvánosan hozzáférhető a 

http://kongresszusok.servier.hu/assets/docs/aszf.pdf oldalon, így az Egyedi Szerződés 

megkötését megelőzően a Támogatottnak lehetősége nyílik azt megismerni.  
                                                           
1 Transzparencia Kódex fogalommeghatározása szerint 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. 

http://kongresszusok.servier.hu/assets/docs/aszf.pdf
http://kongresszusok.servier.hu/assets/docs/aszf.pdf
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1.7. A Felek eltérő tartalmú írásos megállapodása hiányában jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések 

a Servier és a Támogatott között a Támogatás nyújtására irányulóan létrejövő Támogatási 

Szerződésre, ennek valamennyi mellékletére, így különösen az Egyedi Szerződésre továbbá a 

Támogatási Szerződés vonatkozásában bármelyik Fél által kiállításra kerülő valamennyi 

dokumentumra, nyilatkozatra alkalmazandók. 

1.8. A Támogatott a vonatkozó Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten és minden további 

feltétel nélkül elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyek ezáltal minden további 

jogcselekmény nélkül a Felek között létrejövő Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részévé 

válnak.  

2. Támogatási Szerződés tartalma, tárgya, létrejötte 

 

2.1. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírását megelőzően elektronikus Egyéni Támogatási 

Kérelmet nyújtott be a Servier-hez, melyet a Servier saját eljárásrendjének megfelelően 

értékelt. Az értékelés alapján a Servier úgy határozott, hogy - nem pénzbeli juttatás 

formájában – az Egyedi Szerződés szerinti Támogatást nyújtja a Támogatottnak a 

Rendezvényen való részvétel érdekében a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Támogatási 

Szerződés szerinti Támogatás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: „Gyftv.”) 14. § (4) bekezdésében foglalt 

részvételtámogatásnak minősül. 

2.2. A Servier kijelenti, hogy a Rendezvényt szervező harmadik fél határozta meg a Rendezvény 

helyszínét és a Servier rendelkezésére bocsátott információk alapján a Rendezvény tárgyát 

képező vagy céljához szükséges erőforrások vagy szakértelem e helyszínen állnak 

rendelkezésre és azok más, a résztvevők munkahelyéhez közelebbi helyszínen való 

biztosítása aránytalan többletköltséggel járna. 

2.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a nyújtott Támogatás kizárólag az utazásra, a 

rendezvény időtartama alatti étkezésre, szállásra, valamint regisztrációs költségre 

szorítkozhat. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a Servier jogosult az Egyéni 

Támogatási Kérelemben megjelöltnél alacsonyabb összegű Támogatást megítélni. A 

Támogatott a Támogatást az Egyedi Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel 

elfogadja és vállalja, hogy ezen feltételek betartásával részt vesz a Rendezvényen. 

2.4. A Támogatott köteles a Rendezvényen személyesen részt venni, a Támogatás személyhez 

kötött, az más személy részére nem ruházható át. 

2.5. A Támogatott köteles a Servier-t minden olyan körülményről haladéktalanul írásban 

értesíteni, amely a Rendezvényen való részvételét veszélyezteti vagy akadályozza. 

2.6. A Támogatott polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy megfelel a Gyftv. azon 

kritériumának, miszerint egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytat. Amennyiben 

e tevékenysége a Rendezvény időpontját megelőzően megszűnik, ezt a körülményt köteles 

haladéktalanul bejelenteni a Servier részére. A Támogatott köteles továbbá az Egyedi 

Szerződésben foglalt adatai változását, a változást követő 5 naptári napon belül a Servier-nek 

írásban bejelenteni. 

2.7. A Támogatott polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Rendezvény nyelvét - a 

támogatási kérelemben foglalt támogatási cél megvalósulásához szükséges 

mértékben - ismeri. 
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2.8. A Támogatott vállalja, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatos írásos anyagokat és 

dokumentumokat 6 (hat) évig megőrzi és azokat – a Servier kérése alapján, bizonyítás 

céljából – a Servier-nek haladéktalanul átadja további felhasználásra. 

2.9. A Támogatott kijelenti, hogy ismeri a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (így különösen 

a Gyftv.-t és az etikai szabályokat: a Támogatottra irányadó szakmai szabályokat és a  - 

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók 

Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók 

Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi 

Egyesülete által elfogadott - Gyógyszer-kommunikációs Etikai Kódexet). A Támogatott 

kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy ezeket a szabályokat a Rendezvénnyel 

kapcsolatosan is alkalmazni kell, és a Támogatás nem használható fel a jogszabályokkal vagy 

a Gyógyszer-kommunikációs Etikai Kódexszel ellentétes módon. Támogatott kijelenti, hogy 

tisztában van többek között azzal, hogy 

2.9.1. a szórakozás, vagy rekreáció céljából szervezett, illetve társasági eseményeken való 

részvételt a Servier nem támogatja, még akkor sem, ha azok a Rendezvényhez 

kapcsolódóan, vagy azzal egy időben kerülnek megrendezésre; 

2.9.2. a Rendezvényhez kapcsolódó kiegészítő szakmai vagy tudományos programon való 

részvételt a Servier csak akkor támogatja, ha arra a Rendezvény idején kerül sor; és 

2.9.3. a Támogatás csak olyan személyekre terjedhet ki, akik saját jogukon vesznek részt a 

Rendezvényen. 

2.10. A Támogatott kijelenti, hogy jogosult a Támogatási Szerződést megkötni, továbbá, hogy a 

Támogatási Szerződés teljesítése nem ütközik semmilyen más, jogszabályból vagy más 

szerződésből eredő kötelezettségével. 

2.11. A Felek kijelentik, hogy a Rendezvényen való részvételhez nyújtott Támogatás nem foglal 

magában semmilyen, a Servier termékeinek rendelésére, forgalmazására, terápia során történő 

alkalmazására, ajánlására, ismertetésére vagy vásárlására vonatkozó kötelezettséget, illetve 

arra vonatkozó ösztönzést. 

2.12. Amennyiben a Támogatott késedelmesen teljesíti vagy nem teljesíti az ÁSZF-ben foglalt 

beszámolási kötelezettségét, úgy a Támogatott (i) köteles megtéríteni a Servier-nél ennek 

kapcsán felmerült valamennyi igazolt költséget és kárt, továbbá (ii) a Servier a Támogatottat 

legfeljebb 5 (öt) évre kizárhatja az általa nyújtott támogatási lehetőségekből. 

2.13. Amennyiben a Támogatott a Támogatást a Támogatási Szerződéstől eltérő módon használja 

fel, úgy teljes anyagi felelősséggel tartozik a Servier-re ezzel összefüggésben 

reklámfelügyeleti vagy más hatósági, illetve bírósági eljárásban kiszabott bírság, kártérítés és 

egyéb anyagi hátrány megtérítéséért. 

2.14. Ha a Támogatott a Rendezvényre elutazik, viszont a szakmai-tudományos programot nem 

látogatja, úgy köteles megtéríteni a Servier-nél a Támogatással kapcsolatosan felmerült 

valamennyi szükséges és hasznos kiadást, továbbá amennyiben ez neki felróható okból 

történt, úgy a Servier a Támogatottat legfeljebb 5 (öt) évre kizárhatja az általa nyújtott 

támogatási lehetőségekből. 

2.15. A Támogatott kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződéssel kapcsolatosan 

általa a Servier tudomására hozott személyes adatait a Servier jogosult az adatvédelemre 

vonatkozó magyar jogszabályok valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú 

Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően a Támogatási 

Szerződés létrehozása és teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából kezelni, a Támogatás 
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céljaként megjelölt Rendezvény szervezőjének, mint harmadik félnek továbbítani, illetve a 

Gyftv. 14. § (10) és (11) bekezdései alapján az OGYÉI részére bejelenteni.  

2.16. A Támogatott az Egyedi Szerződés aláírásával – és ezzel az ÁSZF elfogadásával – hozzájárul 

ahhoz, hogy a Servier és a cégcsoportjába tartozó vállalatok ezeket az általa a Servier 

tudomására hozott személyes adatait saját belső adatbázisaiban rögzítsék, tárolják, 

feldolgozzák a Szerződésben foglaltak teljesítése, a jogi kötelezettségek teljesítése és a Servier 

jogszerű üzleti érdekeinek megvalósítása érdekében.  

2.17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Servier a Támogatási Szerződést és az Egyedi 

Szerződésben foglalt, továbbá általa a Támogatási Szerződés teljesítése céljából a Servier 

tudomására hozott személyes adatokat adatbázisaiban – a jogi kötelezettségek teljesítése 

céljából – 6 (hat) évig megőrzi. Támogatott az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, 

hogy az Egyedi Szerződés továbbá a jelen ÁSZF másolatát a Servier – a Gyftv. által előírt 

bejelentési kötelezettsége körében, szükség esetén – az OGYÉI részére a jogi kötelezettsége 

teljesítése miatt benyújtja. 

2.18. A Támogatott személyes adatait a Servier és a cégcsoportjába tartozó vállalatok bármelyike 

kezelheti, a világon bárhol, akár olyan országokban is, ahol az adatvédelem és a titoktartási 

standardok nem egyenértékűek, vagy nem biztosítanak olyan védelmet, mint a Támogatott 

országában érvényben lévők, ezért a Servier minden esetben biztonsági intézkedéseket 

alkalmaz annak érdekében, hogy a 2.15 pontban meghatározott alkalmazandó jogszabályoknak 

megfelelően biztosítsa az átadott személyes adatok védelmét.  

 

2.19. A Támogatott bármikor kérhet hozzáférést azokhoz a személyes adataihoz, amelyeket a 

Servier rá vonatkozóan tárol. A Támogatott ezekből az adatokból másolatot kérhet strukturált, 

általánosan használt és géppel olvasható formátumban. A Támogatott kérheti, hogy ez az 

információ kerüljön frissítésre vagy kijavításra, amennyiben ez szükséges. Servier minden tőle 

elvárhatót megtesz, hogy biztosítsa azt, hogy a Támogatott általa tárolt személyes adatai 

hibátlanok és frissek legyenek.  

 

2.20. A GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén, személyes helyzetére való hivatkozással a 

Támogatott tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és/vagy kérheti azok kezelésének 

korlátozását.  

 

2.21. A Támogatott személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, valamint a fent foglalt 

jogainak gyakorlása és az átadott személyes adatok biztonságát garantáló intézkedésekről való 

tájékoztató igénylése érdekében a Servier-hez az alábbi címen fordulhat: 

adatvedelem@servier.com.  

 

2.22. A Támogatott Servier által kezelt személyes adatait a Servier központ (székhelye: Suresnes, 

Franciaország), valamint a SERVIER HUNGÁRIA Kft. kezeli (székhelye: 1062 Budapest, 

Váci út 1-3. 3. em.). 

 

2.23. A Felek rögzítik, hogy a Servier tagja a European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations (EFPIA) elnevezésű iparági szervezetnek, mely tagszervezetei részére 

kötelező önszabályozási rendelkezéseket bocsát ki. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a 

Servier-nek akár közvetlenül, akár a cégcsoportja valamelyik vállalatán keresztül, az EFPIA 

Magatartási Kódexére (The EFPIA Code of Practice, 2019) és az azt Magyarországra átültető, 

az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (IGYE) transzparencia kódexe az IGYE 

vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott 

juttatások közzétételéről, „Transzparencia Kódex”) tekintettel dokumentálási, adatkezelési 
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(„Adatkezelés”) és közzétételi („Közzététel”) kötelezettsége áll fenn a Támogatási 

Szerződéshez kapcsolódó egyes adatok, ú.m név, praxis helye, pecsétszám (egyéb 

azonosításra alkalmas regisztrációs szám) és az IGYE Transzparencia Kódexe 3. cikke szerint 

közzéteendő közvetlen vagy közvetett juttatások („Közzétételi Kötelezettség”) 

vonatkozásában, amely kötelezettsége teljesítése érdekében a kezelt adatokat a Servier a 

cégcsoportjába tartozó vállalatok részére továbbítja. 

2.24. A Támogatott kijelenti, hogy az 2.15. pontban meghatározott adatokat, valamint a Servier-vel 

a Támogatási Szerződés alapján fennálló jogviszonya tényét nem tekintik üzleti titoknak. A 

Támogatott kijelenti továbbá, hogy a Támogatási Szerződés előkészítésének időszakában 

teljeskörű tájékoztatást kapott a Servier által végzett Adatkezelésre vonatkozóan; így arról, 

hogy személyes adatai kezelése is szükséges a Közzétételi Kötelezettségnek történő 

megfelelés érdekében. 

2.25. A Támogatott arról, hogy rá vonatkozóan a Közzététel egyéni vagy összesített formában 

történő megvalósításához járul-e hozzá, a Közzétételi Nyilatkozatban nyilatkozik. A Megbízó 

felhívja a figyelmet, hogy a hozzájárulás esetleges visszavonása esetén a Megbízó a 

Megbízott adatait a visszavonás kézhezvételéig jogszerűen kezeli.  

2.26. A jelen ÁSZF 2.15 - 2-25. pontjaiban foglalt kötelezettségek a Támogatási Szerződés 

megszűnését követően is irányadóak. 

2.27. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek, továbbá a Támogatás nyújtására irányulóan a Felek között 

létrejövő Egyedi Szerződés, továbbá ezek mellékletei együttesen képezik a Felek között 

létrejött teljes Támogatási Szerződést. 

2.28. A Támogatási Szerződés hatályon kívül helyezi a Feleknek a Támogatási Szerződés létrejöttét 

megelőzően a Támogatási Szerződés tárgyával kapcsolatos korábbi egyeztetéseit, 

megállapodásait, nyilatkozatait, továbbá a Felek által a Támogatási Szerződés tárgyára 

vonatkozóan, vagy arra is vonatkoztathatóan kibocsátott bármely szabályzatát, szerződéses 

feltételeket tartalmazó dokumentumait. A Támogatási Szerződés létrejöttét megelőzően sem a 

Servier sem a Támogatott a Támogatási Szerződéssel kapcsolatosan tett nyilatkozata a 

Támogatási Szerződés értelmezésénél nem vehető figyelembe. A Felek kifejezetten kizárják a 

Ptk. 6:63. § (5) továbbá a 6:87. § (2) bekezdéseiben foglaltak alkalmazását. 

2.29. A Támogatási Szerződés létrejöttével a Felek akként nyilatkoznak, hogy a Támogatási 

Szerződés megkötése során nem támaszkodtak a másik Fél által vagy nevében a Támogatási 

Szerződés megkötése előtt tett nyilatkozatokra, kijelentésekre, és ezek nem indították 

szerződéskötésre. Mind a Servier, mind a Támogatott lemondanak minden jogukról, amelyek a 

jelen pontban foglaltak hiányában egyébként a rendelkezésükre állnának az ilyen nyilatkozat, 

kijelentés tekintetében. A jelen pontban foglalt feltétel a Támogatási Szerződés létrejöttének 

lényegi feltételét képezi, melyet a Támogatott az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten 

elismer és nyugtáz. 

3. Antikorrupciós rendelkezések 

 

3.1. Támogatott vállalja és szavatolja, hogy a Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése 

körében, valamint ahhoz kapcsolódóan az alkalmazandó antikorrupciós jogszabályok és a 

Servier mindenkor hatályos Antikorrupciós Szabályzatának („Antikorrupciós Szabályzat”) 

betartásával jár el. Az Antikorrupciós Szabályzat a Servier honlapján (www.servier.hu) érhető 

el. Támogatott kijelenti, hogy a Servier Antikorrupciós Szabályzatát megismerte és annak 

tartalmát megértette. 

 

3.2. A jelen fejezet alkalmazásában 
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3.2.1. „Előny” minden pénzügyi vagy más előny, fizetés, ajándék, ígéret vagy bármely értékkel 

bíró dolog átadása; 

3.2.2. „Antikorrupciós Jogszabályok” minden olyan jogszabály, rendelkezés, szabályzat vagy 

más, jogi kötőerővel bíró szabály, ami a vesztegetéshez, korrupcióhoz, pénzmosáshoz, 

csaláshoz vagy hasonló cselekményekhez kapcsolódik.  

 

3.3. Támogatott vállalja, szavatolja és biztosítja, hogy a Szolgáltatás teljesítése során: 

3.3.1. mindenkor az Antikorrupciós Jogszabályok és az Antikorrupciós Szabályzat betartásával 

jár el;  

3.3.2. sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánl hatóság, kormányzati szerv, egészségügyi 

Támogatott, egyetem, kutatóközpont, beteg, forgalmazó, jótékonysági vagy 

betegszervezet vagy más harmadik személy számára az Antikorrupciós Jogszabályok 

megszegésével bármilyen Előnyt; 

3.3.3. sem közvetve, sem közvetlenül nem kér harmadik személytől olyan Előnyt, szolgáltatást, 

tevékenységet vagy tevékenységtől tartózkodást, ami a vonatkozó Antikorrupciós 

Jogszabályok megszegését jelentené. 

3.4. Támogatott köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely folytán a Servier felelőssé 

tehető a jelen antikorrupciós rendelkezések megsértése miatt, vagy amely annak Servier általi 

megsértését eredményezné. 

 

3.5. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a Servier vonatkozó írásbeli kérése esetén minden 

szükséges információt rendelkezésre bocsát, amely a jelen fejezetben tett 

kötelezettségvállalásai betartásának ellenőrzéséhez szükséges, vagy azokat igazolja, és 

bármilyen, akár a Servier, akár bármely hatóság, kormányzati szerv által végzett ilyen célú 

ellenőrzésben, vizsgálatban teljes körűen együttműködik. Ezen együttműködési kötelezettség a 

Támogatott által a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködőkre is kiterjed.  

 

3.6. Támogatott kijelenti, hogy tudatában van annak a ténynek, hogy a jelen fejezetben foglalt 

kötelezettségvállalásai a Servier-vel létesítendő Szerződés lényegi előfeltételét képezik. A 

jelen ÁSZF és a Szerződés más rendelkezéseitől függetlenül, amennyiben a Servier tudomást 

szerez a Támogatott jelen fejezet szerinti kötelezettségvállalásainak megsértéséről, jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen fejezetben 

foglalt kötelezettségek megszegése a Támogatott súlyos szerződésszegésének minősül. Servier 

az erről történt tudomásszerzés esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. A 

fenti szerződésszegések esetén (függetlenül attól, hogy a Servier azonnali hatályú felmondás 

jogát gyakorolja vagy sem) a Támogatott köteles teljes mértékben kártalanítani a Servier-t és a 

Támogatott korlátlan felelősséggel tartozik a Servier-nél felmerült, a fenti kötelezettségek 

megszegéséből eredő valamennyi kárért és sérelemért. 

 

4. Támogatás, a Felek jogai és kötelességei 

4.1. Amennyiben a Rendezvény nem Magyarországon kerül megrendezésre, úgy a Támogatás 

vonatkozásában a Rendezvény kapcsán a Forint Euro-hoz (vagy más devizához) viszonyított 

meghatározása a Támogatott által benyújtott támogatási kérelem Servier-hez történő 

beérkezésének napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által megadott deviza-

középárfolyamon történik. 
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4.2. A Támogatott részére pénzbeli kifizetés nem történik. A Servier a Támogatást oly módon 

nyújtja, hogy a Támogatás összegét közvetlenül a Rendezvény szervezőjének vagy a megbízott 

utazásszervezőnek utalja át, számla ellenében. A Támogatás adóterhei a Servier-t terhelik. Az 

adóterhek megfizetését a Servier köteles a Támogatott részére megfelelően igazolni. 

4.3. A Servier köteles gondoskodni a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos valamennyi 

adminisztratív feladat ellátásáról. 

4.4. A Servier köteles gondoskodni arról, hogy a Rendezvényen való részvételhez szükséges 

dokumentáció megfelelő időben a Támogatott rendelkezésére álljon. 

4.5. A Támogatott kijelenti, hogy a Támogatás összege a Rendezvényen való részvétellel közvetlen 

összefüggésben felmerülő kiadásokat nem haladja meg. A Servier a jelen Támogatási 

Szerződéssel kapcsolatban a Támogatás összegét meghaladó, további kifizetésre, illetve a 

Támogatott Rendezvényen való részvételével kapcsolatos további költségeinek megfizetésére 

nem kötelezhető. 

4.6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvény ideje alatt bármilyen nem 

szakmai jellegű, kiegészítő (turisztikai, szórakoztató, sport, stb.) programon vesz részt, annak 

költségeit a Servier nem támogatja. Az ilyen programokon való részvétel nem veszélyeztetheti 

a szakmai és tudományos programokon való részvételt és a 4.7. pont szerinti strukturált 

írásbeli beszámoló magas színvonalú elkészítését, továbbá a Támogatott személy életét és testi 

épségét. 

4.7. A Rendezvényről a Támogatott köteles a Rendezvényt követő 30 (harminc) naptári napon 

belül strukturált írásbeli beszámolót készíteni és azt a Servier részére megküldeni. A 

Beszámoló formanyomtatványát az Egyedi Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. A 

Támogatott az Egyedi Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Beszámolót és annak 

tartalmát a Servier szabadon, így kizárólagos jelleggel, időbeli és térbeli korlátozások nélkül a 

szerzői jogi törvény szerinti valamennyi hasznosítási módnak megfelelően felhasználja, 

módosítsa, átdolgozza, mással átdolgoztassa, továbbá harmadik személy részére felhasználást 

engedélyezzen  (belső tréningei és képzései során valamint harmadik személyek és a 

nyilvánosság felé promóciós, merchandising anyagain). Így különösen, a Servier 

felhasználhatja a Beszámoló tartalmát, amennyiben pedig a Beszámoló a Támogatott által 

létrehozott szellemi alkotást (is) tartalmaz, úgy a Támogatott által létrehozott szellemi alkotást 

és a Támogatott nevét. Amennyiben a Beszámoló a Támogatott által létrehozott szellemi 

alkotást is tartalmaz, úgy a Támogatott az Egyedi Szerződés aláírásával a szellemi alkotáshoz 

kapcsolódó vagyoni jogairól a Servier javára lemond. Támogatott szavatosságot vállal azért, 

hogy minden a jelen pont szerinti szellemi alkotás az ő szellemi terméke, és hogy azon a jelen 

pont szerinti átruházás, illetve licenciába adás pillanatában, valamint a hasznosítás, 

felhasználás teljes időtartama alatt harmadik személynek nincs a szellemi alkotásra vonatkozó 

olyan joga, amely a hasznosítást, felhasználást akadályozná vagy korlátozná. 

4.8. A Feleknek a Szerződés teljesítésével összefüggésben egymásnak okozott károkért és 

sérelmekért való helytállási kötelezettsége a Ptk. szerződésszegés esetére irányadó 

kárfelelősségi szabályai szerint alakul. Szerződésszegés esetén a szerződésszegő Fél köteles 

megtéríteni a Támogatási Szerződés megszegése miatt a másik szerződő Felet ért teljes kárt. 

 

4.9. A Támogatott önálló és teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, 

elmaradt haszonért, sérelemért, mely a Támogatási Szerződés akár gondatlan, akár szándékos 

megszegése, illetve megsértése miatt a Servier-nél felmerül. Ez esetben a Támogatott 

(függetlenül attól, hogy a Servier azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja vagy sem) 

köteles teljes mértékben kártalanítani a Servier-t. 
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5. A Támogatási Szerződés hatálya, megszűnése 

 

5.1. Amennyiben a Felek kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg, a Felek között a 

Támogatási Szerződés az annak részét képező Egyedi Szerződés valamennyi Fél általi aláírása 

napjával lép hatályba. 

5.2. A Támogatási Szerződés megszűnik: 

5.2.1. Az Egyedi Szerződésben továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelességek Felek 

általi kölcsönös teljesítésével; 

5.2.2. a Felek közös megegyezésével; 

5.2.3. Ha a Támogatott az 5.4 pont alapján, vagy a Servier az 5.6 vagy 5.7 pontok alapján a 

Támogatási Szerződéstől eláll. 

5.3. A Támogatási Szerződés felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. 

5.4. A Támogatott – a Rendezvény időpontját megelőzően – a Servier-hez intézett írásbeli, 

indokolt nyilatkozattal az érdekkörében bekövetkezett változás miatt elállhat a Támogatási 

Szerződéstől a következő esetekben: 

5.4.1. A Támogatott egészségügyi vagy tudományos tevékenysége a Rendezvény időpontját 

megelőzően megszűnik; 

5.4.2. A Támogatott az érdekkörében bekövetkezett változás folytán már nem felel meg a 

Rendezvényen történő részvételhez meghatározott feltételeknek; 

5.4.3. A Támogatott a Rendezvényen neki fel nem róható ok miatt nem tud részt venni. 

5.5. A Támogatott a fenti esetekben köteles megtéríteni a Servier-nél a Támogatás nyújtásával 

kapcsolatosan felmerült valamennyi igazolt költséget és kárt. 

5.6. A Servier – a Rendezvény időpontját megelőzően – a Támogatotthoz intézett írásbeli, 

indokolt nyilatkozattal a Támogatott súlyos szerződésszegése miatt elállhat a Támogatási 

Szerződéstől a következő esetekben: 

5.6.1. A Támogatott a kérelmezés, a Szerződéskötés, a Támogatási Szerződés teljesítése során 

valótlan, hamis adatokat szolgáltat illetve valótlan nyilatkozatot tesz; 

5.6.2. A Támogatott a Rendezvényen neki felróható ok miatt nem tud részt venni. 

A Támogatott a fenti esetekben (i) köteles megtéríteni a Servier-nél felmerült valamennyi igazolt 

költséget és kárt, továbbá (ii) a Servier a Támogatottat legfeljebb 5 (öt) évre kizárhatja az általa 

nyújtott támogatási lehetőségekből. 

5.7. A Servier – a Rendezvény időpontját megelőzően – a Servier érdekkörében bekövetkezett 

változás miatt a Támogatotthoz intézett írásbeli, indokolt nyilatkozattal elállhat a Támogatási 

Szerződéstől a következő esetekben: 

5.7.1. A Rendezvény körülményeinek változása (például program változása) miatt a 

Rendezvény már nem felel meg a szakmai elvárásoknak, illetve egyéb jogszabályi 

feltételnek; 

5.7.2. A Rendezvény elmarad vagy meghiúsulását, tartós akadályozottságát előidéző körülmény 

fenyeget; 

5.7.3. A Servier érdekkörében bekövetkezett változás folytán nem kíván vagy nem képes a 

Támogatottnak támogatást nyújtani. 
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6. Vegyes rendelkezések 

 

 

6.1. Amennyiben bármelyik Szerződő Fél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségének azért 

nem tesz eleget, mert a teljesítésben valamely tőle független és előre nem látható, 

elháríthatatlan cselekmény vagy esemény (természeti katasztrófa, háború, jogszabályi 

rendelkezések megváltozása stb.) ebben akadályozza vagy korlátozza (vis maior esemény), a 

nemteljesítő Fél az ilyen jellegű akadályoztatás mértékéig és időtartamára mentesül 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól, feltéve, hogy a vis maior esemény 

bekövetkeztekor haladéktalanul értesíti a többi Szerződő Felet, és minden ésszerű erőfeszítést 

megtesz annak érdekében, hogy a teljesítést folytatni tudja. 

 

6.2. A Felek a Támogatási Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, és figyelemmel 

kell lenniük egymás jogos érdekeire. A Támogatott a Támogatási Szerződés teljesítése során 

nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Servier jó hírnevét, társadalmi és üzleti 

megbecsülését sérti vagy veszélyezteti, az ebből eredő károkért a Támogatott korlátlan 

felelősséggel tartozik. A Felek kötelesek egymást írásban tájékoztatni a Szerződést érintő 

adatok, jog, tény, vagy egyéb körülményt érintő minden lényeges változásról.  

6.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Támogatási Szerződés hatálya alatt bármelyik szerződő Fél 

birtokába kerülhet a másik szerződő Féllel kapcsolatos vagy egyébként bizalmasnak minősülő 

információ, melyeket a szerződő Felek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni, és nem 

hozhatják azokat semmilyen módon más, arra nem feljogosított harmadik személyek 

tudomására a másik szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A szerződő Felek a 

fenti bizalmas információkat nem használhatják más célra, mint a Támogatási Szerződésből 

fakadó kötelezettségeik teljesítésére. A szerződő Felek fenti teljes és korlátlan titoktartási 

kötelezettsége a Támogatási Szerződés megszűnését követően is fennmarad. 

6.4. Támogatott független szerződő félnek minősül és semmi esetre sem tekinthető a Servier 

munkavállalójának, ügynökének vagy társvállalkozásának, illetve nincs közöttük irányítási 

jogviszony. A Támogatott ebből következően nem jogosult a Servier-től munkavállalói 

juttatásokra, nyugdíjra vagy egyéb olyan juttatásra, amelyeket Servier egyébként saját 

munkavállalói számára nyújt. 

6.5. A Servier jogosult a Szerződésből származó, őt megillető jogok és terhelő kötelezettségek 

összességét egyoldalúan, a Támogatott hozzájárulása nélkül bármely kívülálló személyre 

átruházni. 

6.6. A Támogatási Szerződéssel kapcsolatban bárminemű jogvita kezelését elsődlegesen a Felek 

megkísérlik békés módon tárgyalással rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a 

Felek közötti jogvita eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Servier székhelye szerinti 

bíróság kizárólagos illetőségét.  

6.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, így különösen a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gyftv. és annak végrehajtási rendelete, 

a GDPR, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok az irányadók. 

6.8. A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejövő bármilyen szerződéses jogviszony kizárólag 

írásban, közös megegyezéssel módosítható. 

6.9. A Servier tájékoztatja a Támogatottat, hogy a jelen ÁSZF-ben a szokásos szerződéses 

gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezések, valamint a Felek között korábban alkalmazott 

feltételekhez képest lényeges eltérések is előfordulhatnak. A Támogatási Szerződés 
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megkötése esetén az Egyedi Szerződés Támogatott általi aláírása mindezeknek az elfogadását 

is jelenti. 

6.10. Jelen ÁSZF valamely részének esetleges érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF, továbbá 

az Egyedi Szerződés érvényességét. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés 

bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, vagy ha bármely rendelkezés 

teljesítése lehetetlenné válik (a továbbiakban együttesen: érvénytelen rendelkezés), úgy az nem 

eredményezi a Szerződés teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát, hanem a Felek 

kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő 30 napon belül 

orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti 

szerződéses akaratukhoz, és a Szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani. 

6.11. Jelen ÁSZF a fent megjelölt hatályba lépési napon lép hatályba, és annak Servier általi 

visszavonásig vagy új ÁSZF kibocsátásáig alkalmazandó. Az ÁSZF hatályon kívül 

helyezéséről, módosításáról a Servier a módosítás, visszavonás hatályba lépését megelőzően 

tájékoztatja a Támogatottat. Amennyiben a Támogatott az új (módosult) ÁSZF tekintetében 

annak kézhezvételét követő 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy elfogadását visszautasítja, 

úgy bármelyik Fél jogosulttá válik a másik Félhez címzett egyoldalú nyilatkozatával a 

Támogatási Szerződés indoklás nélküli azonnali hatályú megszüntetésére.  

6.12. A Felek kijelentik, hogy legjobb tudomásuk szerint harmadik személy nem rendelkezik olyan 

joggal, amely a Támogatási Szerződésben foglaltak megvalósítását, vagy bármely fél által 

vállalt kötelezettség teljesítését, illetve a neki biztosított jog gyakorlását veszélyeztetné vagy 

akadályozná, továbbá szavatolnak azért, hogy a Támogatási Szerződés teljesítése nem sérti 

harmadik személy jogát vagy jogos érdekét. 
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