uttW
EGYÜT T MŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amety létrejött egyrészről a Gazdasigi Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.),
másrészről az Országos Gyngyszerészeti és tlelmezés-egészségiigyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi
utca 3.) (a továbbiakban együtt: Fe1ek) között az alábbiak szerint:

A megállapodás cétja, hogy a Felek feladatainak hatékony ellátását, így különösen a gyógyszerek, a
gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a különleges táplálkozási céln élelmiszerek,
valamint a kozmetikai termékek piacai megbízható, átláthato működésének biztosítását, az azok iránti
bizalom erősítését és a tisztességes versenyen, a verseny hatékonyságának előmozditásárt aiaputo
fejlődését, továbbá a tisztességes felhasználói tájékoztatisi kömyezet kialakitasát szolgálja.
A Feick közös szándéka az, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje
jogszabályokban meghatározott feladataik ellátása és a jogérvényesitlés hatékonyságát, továbbá
megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján a jogszabályokban előírt együttműködésen túl
kölcsönösen segíthetik egymás tevékenységét, előmozdíthatják

egymis

tevékenységének a

közvélemény általi isrnertségét és elismertségét.
A Gazdasági Versenyhivatal kiilönösen az alábbi feladatköreiben eljárva vállatja az együttműködést az
Országos Gyágyszerészeti és tlelmezés-egészségligyi 1ntézet tevékenységét érintően: a gyógyszerek,
a gyögyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a ktitördeges táplálkozási céln életrniszerek,
illetve a kozmetikai termékek piacait érintő
a)

piacelemzések és ágazati vizsgálatok,

b)

panasszal, illetve bejelentéssel összeftiggő eljárások

c)

versenyfelügyeleti eljárások,

d)

jogszabály-tervezetek véteményezése és jogalkotási kezdeményezések (versenypártolás),

továbbá
e)

versenyku ltnra-fej lesztő tevékenység.

Az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-egészségügyi Intézet kiilönösen az alábbi feladatköreiben
eljárva vállatja az együttműködést a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét érintően:
a)

a győgyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárások,

b)

a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakortatoknak a

biztonságos

ós

gazdaságos

gyógyszer-

és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint

a

gyógyszerforga1mazás általános szabályairől száló 2006. évi XCVIII. törvényben, valamint a törvény
77. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott
szabályai betartásának hatósági el lenőrzése,

c)

az étrend-kiegészítőkkel, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, valamirit a

kozmetikal termékekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárások, továbbá
d)
az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkoző állításokről
szölő 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tandesi rendelet alkalmazásival
összefüggő kérdések.
A fentiekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal és az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezésegészségügyi Intézet az alábbiak szerinti együttműködést határozták el.
I. Fejezet
Konz ult á c iók
1. A Felek jogszabályban előirt feladatalk megfelelő ellátása érdekében az alábbiak szerint
konzultációkat folytatnak.
2. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke és elnökhelyettesei, illetve az Országos Gyógyszerészeti és
tlelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatája és főigazgató-helyettesei a Felek közötti együttműködés
előmozditása érdekében szükség szerint vezetői szintű konzultációt tartanak. A konzulticiora a Felek
további vezetői munkakört betöltő munkatársakat is meghivhatnak.
3. Szakértői szintű konzultációt a Felek Altai kijelölt kapcsolattartő személyek (a továbbiakban:
kapcsolattartok) kezdeményezhetnek.
Szakértői szintű konzultáció keretében a kapesolattartók, illetve a Felek — tárgy szerinti feladatkörrel
rendelkező szakmai szervezeti egységének

munkatársai a felmerülő, mindkét hatóságot érintő

általános, vagy konkrét eljáráshoz kapesoládő jogalkalmazási tapasztalatok, illetve kérdések
megvitatására, valamint az együttműködés során felmerülő szakmai és gyakorlati kérdések tisztázására
törekednek.
4. A Gazdasági Versenyhivatal vállalja, hogy ha az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezésegészségügyi Intézet döntésével kapcsolatban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 85. §-a alkalmazásának
szilkségessége merül fel, a döntés módositására vagy visszavonására történő felszólitást megelőzően
szakértői szintű konzultációt kezdeményez az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-egészségügyi
Intézettel a döntés verseny szabadságát sértő jellegének megítélése tekintetében.
5. A Felek vállalják, hogy a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészitők, a
különleges

táplálkozási célú

élelmiszerek,

illetve a

kozmetikai

termékek piacait érintő

jogszabálytervezetekre vonatkozóan a közigazgatási egyeztetés keretében tett érdemi észrevételeikről
— azoknak a kapcsolattartó útján, elektronikus formában történő megkiildésével — egymást
tájékoztatják.
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6. A Felek vállalják, hogy a gyógyszerek, a gyógyászati segócieszközök, az étrend-kiegészítők, a
különleges táplálkozási célú élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek piacain a verseny feltételeit,
illetve a fogyasztói érdekeket érintő jogalkotás vagy jogszabály-módositás szükségességének észlelése
esetén egymást tájékoztatják, arról egyeztetnek egymással, és — lehetőség szerint — közös
kezdeményezéssel fordulnak a jogszabály-előkészítésre jogosulthoz, illetve a jogalkotóhoz.
II . F ejez et
T á jékoz t a t á s a má s ik F él ér deklődés ér e s z á mít ő t igyekr ől, is mer et ekr ől
7. A Gazdasági Versenyhivatal vállalja, hogy tájékoztatja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet, ha tevékenysége során a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrendkiegészitők, a különleges tápiálkozási célú élelmiszerek vagy a kozmetikai temékek piaeait érintő
piaci anomáliáről szerez tudomást.
8. Az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-egészségügyi Intézet vállalja, hogy tájékoztatja a
Gazdasági Versenyhivatalt, ha tevékenysége során a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó
verseny-, illetve fogyasztóvédelmi problémát észlel, ilyen jogszabálysértés vagy engedélyköteles
összefonódás gyanuja merül fel.

III. Fejezet
T á jékoz t a t á s a má s ik Fél joga lka lma z á s i mu nká já t s egít ő s a já t t evékenys égr ől
9. A Felek vállalják, bogy tájékoztatják egymást azon tevékenységükről, amely a másik Fél
jogalkalmazási munkáját segitheti.
I O.

Ennek sorari a Gazdasági Versenyhivatal

vállalja,

hogy t 'ájékoztatja az

Országos

Gyógyszerészeti és tlelmezés-egészségügyi Intézetet
a)

a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészitők, a különleges táplálkozási

célú élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek piacain működő vállalkozásokkal szembeni
versenyfeltigyeleti eljárás meginditásáról, az eljárist megindit6 végzés vagy az eljárás megindításáról
kiadott sajtóközlemény elektronikus formában történő megküldésével; és az eljárds eredményéről, az
ügyet lezái'

döntés szövegének a Gazdasági Versenyhivatal honlapján történő közzétételével

egyidejűleg, a honlapon val.() megjelenésről szóló tájékoztatá.s elektronikus formában történő
megküldésével, vagy — ha az tigyet lezáró döntés a honlapon nem kerül közzétételre — a döntés
jogerőre emelkedését követően haladéktalanul,
b)

a gyogyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a kiálönleges táplálkozási

célú élelmiszerek, valamint a kozmetikai termékek piacaira vonatkozó piacelemzéseiről, a piacelemzés
meginditásának ténye, az elemzendő piacok, illetve piaci gyakorlatok megjelölése, továbbá a
piacelemzés tervezett titemezése honlapján történő nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg, az erre
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vonatkozó

tájékoztatis

elektronikus

történő

formában

megktildésével;

és

a

piacelemzés

eredményeként a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltirt tényeket és megállapitásokat, az
esetlegesen szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant
bemutató tanulmány honlapján történő nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg, a tanulmány
dektronikus formában történő megküldésével,
c)
a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a kiilönleges táplálkozási
célú élelmiszerek, valamint a kozmetikai tennékek piacait érintö ágazati vizsgálatairól, a
vizsgálatinditá végzés, az esetleges nyilvános meghallgatásra vonatkozó információk, az ágazati
vizsgálat eredményéről készített jelentés, valamint az írásbeli észrevételekről, illetve a meghallgatásről
készült összefoglaló vagy jegyzőkönyv korlátozottan megismerhető adatot nem tartalmazó váhozata
honlapján történő nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg, e dokumentumok elektronikus formában
történő megkiildésével, továbbá
d)
éves tevékenységéről országgyűlési beszámolójának, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati
segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, illetve a kozmetikai
termékek piacait érintő egyéb kiadványainak megküldésével.
11.

Az Országos Gyógyszerészeti és tielmezés-egészségügyi Intézet vállalja, hogy tájékoztatja a

Gazdasági V ersenyhivatalt
a) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklám- es ismertetésfelügyelete során, illetve az
étrend-kiegészítőkkel, a különleges táplálkozási 0616 élelmiszerekkel, valamint a kozmetikai
termékekkel kapcsolatos tevékenysége során — különös tekintettel a fogyasztói panaszokra
valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatről, lehetőség szerint a kereskedelmi
gyakorle és az azt megvalósító vállalkozás megjelölésével, a rendelkezésre álló bizonyítékok, továbbá
a kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségét alátámasztő adatok megktildésével,
b) a Gazdasági Versenyhivatal feladatköréhez kapesolódó kérdéseket érintő elemzéseiről, az elemzés
teljes dokumentációja megismerésének lehetőségével, valamint
c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről es egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módositásáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. §-a alapján folytatando hatósági ellenőrzésekre
vonatkozó &es ellenőrzési tervéről, annak megküldésével, további az ellenőrzési terv alapján vagy
eseti jelleggel lefolytatott, a Gazdasági Versenyhivatal feladatköréhez kapcsolódó kérdéseket érintő
ellenőrzéseirő 1.
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IV. Fejezet
E gyü t t mű ködés a gyógys z er ek, a gyá gyá s z a t i s egédes z köz ök, a z ét r endkiegés z ít ők, a kü lönleges t á p lá lkoz á s i c élú élelmis z er ek, illet ve a koz met ika i
ter mékek p ia c a it ér int ő viz s gá la t okb a n és köz ér dekű igényér vényes it és ka p c s á n
12.

A Felek megállapodnak abban, hogy a gyogyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az &rend-

kiegészítők, a különleges táplálkozási eélú élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek piacait érintő
jogszabályoknak a versenyt érdemben érintő változása esetén — saját hatáskörükben eljárva,
ugyanakkor összehangolt módon — fokozott figyelemmel vizsgálják a fenti piacokon a vállalkozások
magatartását.
13.

A Gazdasági Versenyhivatal vállalja, hogy az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-

egészségügyi Intézetnek a gyógyszerek ás gyágyászati segédeszközök felügyeletével összeftiggő
eljárásában az Országos Gy6gyszerészeti ás Elelmezés-egészségügyi Intézet munkáját szakmai
konzultációval, vélemányadással segíti.
14.

Az Országos Gyógyszerészeti es Elelmezés-egészségügyi Intézet vállalja, hogy a Gazdasági

Versenyhívatalnak a gyógyszerek, a gy6gyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a killönleges
táplálkozási can élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek placait érintő piacelemzéseiben, Agazati
vizsgálataiban, panasszaI, illetve bejelentéssel összeiggő eljárásaiban, valamint versenyfeltigyeleti
eljárá.saiban a Gazdasági Versenyhivatal munkáját szakmai konzulticióval, véleményadással segíti.
15.

A Feick vállalják, hogy a 13., illetve a 14. pont alapján érkező megkereséseket kiemelten

kezelik.
16.

A Gazdasági Versenyhivatal, ha a versenyfelügyeleti eljárás során megfelelő szakértelem

hiányában szakértői véleményt kell kérni, — figyelemmel arra, hogy az Országos Győgyszerészeti és
Elelmezés-egészségügyi Intézet a szakterilletek Agazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről,
valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan

eljár6 ás egyes szakterületeken

szakvéleményt ad6 szervekről sz616 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet alapján, a gyógyszerek
vizsgálata tekintetében szakvélernény adására elsősorban feljogosított szerv, további arra, hogy az
Országos Gyógyszerészeti ás Elelmezés-egészségügyi Intézet a tevékenységi körébe tartoz6
terilleteken alaptevékenységként igazságügyi szakértői tevékenységet lát el, ás e terilleteken
igazságtigyi szakértő nem működik — az Országos Gyógyszerészeti ás Elelmezés-egészségügyi
Intézetet rendeli ki szakértőként. Az eseti szakértő jogaira ás kötelezettségeire az igazsá.gtigyi
szakértői tevékenységről szólő 2005. évi XLVII. törvény, valamint az igazságügyi szakértők
dijazásár6lszóló 3/1986. (II. 21.) IIVI rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalrnazni.
17.

A Gazdasigi Versenyhivatal vállalja, hogy a Tpvt. 92. §-a alapján a fogyasztők polgári jogi

igényeinek érvényesítése iránt indított perről, ha az a győgyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az
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étrend-kiegészitők, a kiilönleges táplitlkozási célú élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek piazait
érinti, tájékoztatja az Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-egészségügyi Intézetet.
18.

A Fe lek kölesönösen tájékoztatják egymist a fogyasztó és a vállalkozás köz'ötti szerződés

részévé váló tisztességtelen általános szerződési fettétel érvénytelenségének, illetve a fogyasztókkal
történő szerződéskötés céljábál meghatározott és nyilvánosan megismerhetővé tat általános
szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítása iránt általuk inditott közérdekű keresetről, ha
az a má.sik Fél feladatkörét érinti. Ha az ügyben a másik Fé Inél eljárás van folyamatban, a Felek a
közérdekű keresetindítást megelőzően egymással konzultálnak. E kötelezettség nem érinti a Feick
önálló közérdekű keresetindítással kapcsolatos jogát.
V. F ejezet
Egyt itt mű ködés a nemz et köz i s z er vez et ekhez f ü z ődő ka p es ola tokb a n
19.

A Feick vállalják, hogy a nemzetközi szervezetekben

elsősorban az Európai Bizottság és a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretében — folyó munkák során a
gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészitők, a különleges táplálkozási célú
élelmiszerek, valamint a kozmetikai termékek piaeait érintő kérdésekben álláspontjaikat lehetőség
szerint egyeztetik, egymást támogatják.
20.

A Felek vállatják, hogy nemzetközi szervezetek részére készítendö anyagok összeállitása sorári

kérésre informáciák átadásával is segitik egymás munkáját.
21.

A Fe I& vállalják, bogy a nemzetközi szervezetek részére készült szakmai anyagaikat, ha az a

másik Fél érdeklődésére feltételezhetően számot tarthat, a megküldik misik Fél részére olyan esetben
is, ha a másik Fél az anyag elkészitésében nem vett részt.
VI . F ejezet
Az együ t t mü ködés egyéb f or má i
22.

A Felek kijelentik, hogy a fogyasztói tudatosság előmozdításit célzó, továbbá egyéb, a

gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészítők, a különleges táplálkozási célú
élelmiszerek, illetve a kozmetikai termékek piacait érintő, a versenykultúra fejlesztése, terjesztése
körébe tartozó programjaikról, tervezett tájékoztatási kampányaikról egymast előzetesen tájékoztatják,
és törekednek közös programok, tájékoztató kampányok szervezésére.
23.

A Fe I& kijelentik, hogy a gyágyszerek, a gyógyászati segédeszközök, az étrend-kiegészitők, a

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, valamint a kozmetikai termékek piacain a verseny
hatékonyabbá tételének, fenntartásának, védelmének következetes érvényre juttatása érdekében,
valamint a fogyasztóknak a tisztességes tájékoztatáshoz fiiződő érdeke védelmében nyitottak egyéb
közö's fellépésekre is (pl. közös sajtótájékoztató, sajtóközlemény).
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24.

A Felek kijelentik, hogy az egymás hatásköribe tartozó kerdéseket érintő, a Felek által

szervezett szakmai előadásokrel, konferenciákról es egyéb rendezvényekről egymást tájékoztatják,
azokon a másik Fél részvételét lehetővé teszik.
25.

A Felek vállalják, hogy hatáskörükről, eljárásaikról, azok lehetséges kapesoládásairól egymás

munkatársai számára — az erre vonatkozóan jelzett igénynek megfelelöen

képzést tartanak.

VII . Fejez et
A ka p c s ola t t a r t á s f or má i, megker es és ek t eljes it és ének ha t á r ideje
26.

A Felek az együttműködési megállapodás végrehajtása során az elektronikus kapcsolattartisi

forma használatára törekszenek.
27.

A Feick vállalják, hogy a mdsik Fél részéről érkező, konzultációra irányuló megkeresésnek — az

előzetesen a kapcsolattartók között egyeztetett — határidőben, ennek hiányában legkésőbb tizenöt
napon beltl eleget tesznek.
VI II . Fejezet
T itokt a r t á s , a da tvédelem
28.

A Fe lek együttműködésilk során a személyes es egyéb, törvény által védett adatok véde1mére

vonatkozá jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, azok betartásával járnak el.
29.

A Felek a másik fél közreműködésével készült dokumenturnokat, igy kölönösen a közös

kutatások eredményeit csak a másik Félnek történő bemutatás után, annak irásbeli hozzájárulásával
hozhatják nyi1vánosságra.
X. F ejez et
Az együ t tmű ködés i megá lla p odá s f eliilviz s gá la t a es a ka p c s ola tt a r t á k kijelölés e
30.

A Feick vállalják, hogy a jelen együttműködési megállapodást szükség — így különösen az

együttnulködést érintő jogszabályi rendelkezések változása — esetén az együttműködés gyakorlata
során szerzett tapasztalatok alapján feltilvizsgálják, és szükség szerint módositják.
31.

A

Felek

az

együttműködési

megállapodás

végrehajtásához

szükséges

közvetlen

kapesolattartásra kapesolattartó személyeket jelölnek ki, akiknek nevéről is elérhetőségéről egmást
irásban tájékoztatják a megállapodás hatálybalépését követő tizenöt napon belül. A Felek a
kapcsolattartók szernélyében, illetve elérhetőségeiben bekövetkezett változásről haladéktalanul írásban
értesítik a másik Felet.
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32.

A Felek szervezettikön belül biztositják, hogy az együttműködés a kapcsolattartókon keresztül

valósuljon meg, és a kapcsolattartők gondoskodjanak az érintett szervezeti egységek szükség szerinti
bevondsáról.

X. Fejezet
Zá r o r endelkez ések
33.

Az együttműködési megállapodás a mindkét Fél általi aláirás napját követiő hónap első napján

lép hatályba.
34.

Hatályit

veszti

a

Gazdasági

Versenyhivatal

és

az

Országos

tlelmezés-

és

Táplálkozástudományi Intézet között 2014. október 10-én létrejött egytittműködési megállapodás.
35.

A Felek az együttműködési megállapodás megkötésének tényéről közös sajtóközlemény útján

tájékoztatják a közvéleményt.
36.

Az együttműködési megállapodás mindenkor hatályos szövegét a Felek az aláírástól számitott

tizenöt napon beltilhonlapjaikon (www.gvh.hu és www.ogyei.gov.hu) hozzáférhetővé teszik.
pItt

'vt

/4° •eit
v

va,
Dr. Juhász Miklős

e ; I N ' i n• ._. 1,
D
r Pn7co-al, C
•-• • • • •
••••• ••• •■1.1.4.1%.Z....
•••••••• 54,7

.i‹

főigazgató

elnök

Országos Gyógyszerészeti és tlelmezés-

Gazdasági Versenyhivatal

"1:4

egészségügyi Intézet
Budapest, 2015. szeptember

G 3 .7.[•=1;1-'5 : ' rf

-

Erkez.et

Budapest, 2015. szeptember

V e r (1`

1'
•
kue,10
U
T —

'"'

'"

I

2 5 E2EPT26.

!kraitősz,:in

L/ A
(it

•

2,ruz

8

•

4 tve,,v,

„i6'1

N
* ov
•-•\

