FELHÍVÁS
KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA
-B E L F ÖL D ÖN M E GRE N DE ZÉ SRE KE R Ü LŐ F ÜG GE T L E N SZ A KM A I RE N DE Z VÉ NYE K
VO NA T K OZ ÁS ÁB AN -

A HUMAN BioPlazma Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-113455, székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.,
továbbiakban: „HBP”) felhívást tesz közzé egészségügyi szakemberek számára, a 2022. évben (2022.
január 1. és 2022. december 31. között) megrendezésre kerülő független szakmai rendezvényen történő
részvételhez nyújtott költség-hozzájárulás igénylésére.
I.

KI NYÚJTHAT BE HOZZÁJÁRULÁSI IRÁNTI KÉRELMET KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSRA?

Költség-hozzájárulás iránti kérelmet bármely egészségügyi szakember benyújthat, aki olyan, a 2021. évben
belföldön megrendezésre kerülő független szakmai rendezvényen kíván részt venni, amely az alábbi
szakterületek valamelyikéhez kapcsolódik: aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, sürgősségi
orvostan, immunológia, hematológia, gyermek- és csecsemőgyógyászat, transzplantációs orvostan,
kórházi gyógyszerészet, szülészet, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, neurológia, onkológia.
A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendezvény előzetes vagy végleges programját,
b) a költségkalkulációt is tartalmazó jelentkezési (regisztrációs) lapot, valamint
c) a hozzájáruló nyilatkozatot a HBP által történő adatkezeléshez.
II.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ, JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA:

Kérelmet benyújtani a HBP honlapján közzétett kérelem hiánytalan kitöltésével, megfelelő aláírásával, és
az aláírt dokumentum szkennelt formában elektronikus úton történő visszaküldésével lehet, legkésőbb a
rendezvény regisztrációs határidejét megelőző negyvenötödik (45.) naptári napig. Az ezt követően
beküldött kérelmeket nem áll módunkban befogadni és elbírálni az adott rendezvény vonatkozásában.
A jelentkezéseket a(z) [Palyazat@kedrion.com] e-mail címre várjuk.
III.
IV.

MILYEN KÖLTSÉGEKHEZ IGÉNYELHETŐ HOZZÁJÁRULÁS?
Regisztrációs költségek;
Rendezvényhez kapcsolódó étkezési költségek;
Szállásköltségek.
A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ÉS A HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE

A HBP a beérkező kérelmeket a jelen felhívás ideje alatt folyamatosan, a beérkezésétől számított tizenöt
(15) napon belül bírálja el.
Az elbírálás során a HBP a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembevételével dönt a költséghozzájárulás odaítéléséről vagy a kérelem elutasításáról. Erre tekintettel az odaítélt hozzájárulás mértéke

magában foglalhatja valamennyi igényelt költség, illetve az igényelt költség egy meghatározott
hányadának megtérítését is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzájárulás odaítélése/elutasítása, illetve az odaítélt hozzájárulás mértéke a
HBP önálló, kizárólagos és diszkrecionális döntése, így sem a támogató, sem az elutasító döntést nem
köteles megindokolni, és amellyel szemben sem kifogással, sem jogorvoslattal nem lehet élni. A kérelmező
ezt a körülményt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a kérelem benyújtásával.
V.

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A kérelem elbírálása során a HBP az alábbi szempontokat érvényesíti és ezek együttes figyelembevételével
dönt:
a) A kérelmező egészségügyi szakember;
b) A kérelmező az I. pontban megjelölt szakterületek valamelyikéhez kapcsolódóan folytatja
egészségügyi tevékenységét;
c) A kérelem a II. pontban megjelölt határidőben, hiánytalanul érkezett be a HBP-hez;
d) A kérelmező korábban részesült-e már a jelen támogatási időszakban (2022. január 1. – 2022.
december 31.) költség-hozzájárulásban, illetve milyen mértékben (előnyben részesülnek azok a
kérelmezők, akik korábban még nem részesültek költség-hozzájárulásban;
e) A rendelkezésre álló pénzügyi keret;
f) A kérelmek beérkezésének sorrendje;
Az a)-c) pontok valamelyikének nem teljesülése esetén a HBP a kérelmet elutasítja.
VI.

ÉRTESÍTÉS A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁRÓL:

A HBP jelentkező által megadott e-mail címen, elektronikus levél útján értesíti őt kérelmének elbírálásáról.
VII.

A KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE

Hozzájárulás odaítélése esetén a kérelmező kedvezményezetté válik a HBP döntésében foglalt mértékű
költség-hozzájárulásra. A HBP a költség-hozzájárulást nem a kérelmezőnek (kedvezményezettnek) fizeti ki
közvetlenül, hanem egy költségátvállalásról szóló nyilatkozatot tesz a rendezvény szervezője felé, aki ezt
követően valamennyi számlát a HBP részére küld meg. A költség-hozzájárulás teljesítése közvetlenül a
rendezvény szervezőjének történik.
VIII.

ETIKAI KÓDEXEK

A HBP felhívja a figyelmet és rögzíti, hogy mindenkor a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségének
(EFPIA) ún. „Transzparencia Kódexének”, és a MAGYOSZ, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos
Szövetsége, a gyógyszeripari szervezetek és a betegszervezetek közti kapcsolatok gyakorlatára vonatkozó
etikai kódexének rendelkezései szerint jár el. A Transzparencia Kódexnek megfelelően a HBP évente
köteles közzétenni az általa nyújtott juttatások, így a rendezvényeken való részvételre irányuló
támogatások adatait is egyéni, illetve összesített módon. A kérelem benyújtásával a kérelmező egyúttal
tudomásul veszi az általa esetlegesen elnyert támogatásnak a Transzparencia Kódex előírásainak
megfelelő későbbi közzétételét.

IX.

ADATVÉDELEM

A HBP a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a kérelmező
(kedvezményezett) adatait. A kérelem benyújtása előtt, kérjük, feltétlenül olvassa el Adatkezelési
tájékoztatónkat.

