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Szolgáltatók: CERP-ek nem ismerhetők el olyan szervezetek által támogatott vagy azokkal 
kapcsolatban álló programok esetén, amelyek sértik az Anyatejet helyettesítő készítmények 
forgalmazásának nemzetközi kódexét („WHO kódex”) és az azt követően kiadott határozatokat. 
Ez a követelmény vonatkozik azokra a programokra is, amelyek esetében az előadót azonosított 
kapcsolat fűzi egy ilyen körbe tartozó szervezethez. A programszolgáltató felelőssége, hogy a 
szolgáltató programtervében szereplő minden egyes előadónak az eladói közzétételi és 
összeférhetetlenségi nyilatkozat űrlapokat kiossza, a kitöltött űrlapokat összegyűjtse és 
megőrizze. Továbbá a programszolgáltató feladata, hogy a rövid távú szolgáltatói (STP) 
jelentkezéssel együtt az oktatási tevékenységet végző minden egyes előadó által kitöltött 
Előadói közzétételi űrlap egy példányát átadja. 

A szolgáltató neve: 

A program neve: A program időpontja:  

Az IBLCE irányelve az, hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy 
kiegyensúlyozottságot, függetlenséget, objektivitást és a legmagasabb szintű tudományos 
követelményeket biztosítson az IBLCE továbbképzési pontokkal (CERP) elismert oktatási 
tevékenységek számára. Az IBLCE által CERP pontokkal elismert programokban részt vevő 
valamennyi előadó köteles a program közönsége előtt felfedni minden olyan kapcsolatát, 
amely hatással lehet az előadása tárgyára. Ilyen kapcsolatok többek között az alábbiakra 
terjednek ki: 

• Az IBLCE „A kereskedelem oktatáspolitikára gyakorolt hatásának minimalizálása”
című szabályzatában szereplő vállalatok és kereskedelmi szervezetek

• Bármely más, az előadás témájával vagy a program egészének általános
témájával kapcsolatos személy vagy szervezet.

Abban az esetben, ha érdekellentétet azonosítanak, ahol az érdekellentét olyan szervezethez 
kapcsolódik, amely a WHO kódexének hatálya alá tartozik, a CERP-szolgáltató felelőssége, 
hogy a CERP-ek igénylése előtt alaposan megvizsgálja a kapcsolatot. Az IBLCE minden 
nyilvánosságra hozott érdekellentétet áttekint, és azokat eseti alapon megvizsgálja. Az 
IBLCE fenntartja magának a kizárólagos jogot, arra hogy végső döntést hozzon attól, hogy 
egy adott előadónak jogosultságot biztosít-e arra, hogy CERP-programokon előadhasson.  

Példák érdekellentétekre vagy kapcsolatokra: 

• támogatás/kutatási támogatás;
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• tiszteletdíj, utazási költségtérítés vagy egyéb juttatás átvétele;  

• eljárás tanácsadóként/független vállalkozóként, alkalmazottként, tisztviselőként 
vagy igazgatóként, vagy pénzügyi érdekeltség; részvétel egy előadó irodájának 
részeként vagy egy kiadvány rendszeres közreműködőjeként;  

• az előadónak olyan közeli barátja vagy családtagja van, aki tisztviselő, igazgató, 
alkalmazott, vagy pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik; és bármely egyéb pénzügyi 
vagy anyagi támogatás. 

 
A előadó egyéni nyilatkozata érdekellentétről vagy kapcsolatról 

 
Előadók: Kérjük, olvassák el a fenti szabályzatot, majd adják meg a következő 
információkat. A kitöltött űrlapot haladéktalanul küldjék vissza a programszolgáltatónak. 

 
 
Név:    

 
 

Nem teszek tényleges vagy hallgatólagos nyilatkozatot ezzel a programmal kapcsolatban. 
Érdekellentét áll fenn velem kapcsolatban illetve kapcsolatban vagyok egy szervezettel, 

amit úgy lehet értelmezni, hogy az hatással lehet az előadásomra. Az alábbiakban 
felsoroltam az összes jelenleg fennálló érintettségemet vagy kapcsolatomat. 

 
Érdekellentét vagy kapcsolat* A személy/szervezet neve 
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Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az IBLCE a velem kapcsolatos információkat, többek között a 
CERP-szolgáltatótól kapott információkat az előadói megbízatásom és a 
kapcsolatom/kapcsolataim státuszának ellenőrzése céljából kezelje. 
 

Aláírás: Dátum:    
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