KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött, egyrészről
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
székhelye:
aláírásra jogosult kötelezettségvállaló:

1085 Budapest, Üllői út 26.
Prof. Dr. Hunyady László, dékán

(továbbiakban: ÁOK)
másrészről
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar
székhelye:
aláírásra jogosult kötelezettségvállaló:

1085 Budapest, Üllői út 26.
Dr. Gaál Péter, dékán

(továbbiakban: EKK)
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi céllal és feltételekkel:

1.

A kiegészítő megállapodás előzményei és célja:

1.1. A Felek kölcsönös egyeztetések után, a 2017. június 20-i keltezésű, 48014-5/ÁOKDH/2017 ikt.
számú, illetve SE10283561 kódszámú együttműködési megállapodásban (továbbiakban: megállapodás) megállapodtak, hogy az ÁOK és az EKK között korábban kialakult eredményes szakmai
kapcsolatokra építve együttműködnek a karok által végzett oktatási, kutatási, illetve a szakmai,
gyakorlati tevékenység közös fejlesztésében és az ezek hatékony megvalósítását lehetővé tevő
vezetés, menedzsment és szervezetfejlesztésében. A megállapodás 3.3. pontja rögzíti, hogy a
megállapodás 3.1, illetve 3.2. pontjai vonatkozásában a Felek minden további költségvetési évre
vonatkozóan, a Semmelweis Egyetem vezetői költségvetésének szenátusi jóváhagyását megelőzően,
külön kiegészítő megállapodást kötnek, amely tartalmazza az adott évre vonatkozó pénzügyi
feltételeket. A megállapodás 3.4. pontja emellett rögzíti, hogy a megállapodás 3. pontban nem
részletezett konkrét megvalósulásai pénzügyi feltételei tekintetében külön írásbeli megállapodást
kötnek egymással.
1.2. A kiegészítő megállapodás célja, hogy a megállapodás 3.3, illetve 3.4. pontja alapján rögzítse a
megállapodás 2018-ra, valamint 2019. első félévére vonatkozó tételeinek pénzügyi feltételeit.
2.

A megállapodás 2.1.1. pontjára vonatkozó pénzügyi feltételek:

2.1. Az ÁOK vállalja, hogy az EKK részére a 2018-as költségvetési évben a megállapodás 3.1.
pontjában részletezett munkához 9 200 000 Ft, azaz kilencmillió-kétszázezer Ft költség hozzájárulást ad, a megállapodás 3.1. pontjában rögzített változatlan feltételek mellett.
2.2. Az ÁOK vállalja, hogy az EKK részére a 2019-es költségvetési évben a megállapodás 3.1.
pontjában részletezett munkához 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint költség hozzájárulást ad, a
megállapodás 3.1. pontjában rögzített változatlan feltételek mellett.
3.

A megállapodás 2.1.3. pontjára vonatkozó pénzügyi feltételek:

A 2018-as költségvetési évben a megállapodás 3.2. pontjában részletezett elszámolási módszertanban
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az oktatás elszámolóára változatlanul 6 500 Ft/óra, a teremhasználat elszámolóára pedig változatlanul
7 700 Ft/óra.

4.

A megállapodás 2.1.4. pontjára vonatkozó pénzügyi feltételek:

4.1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy 2018-ban az EKK az ÁOK szervezeti egységeinek, klinikáinak bevonásával megkezdi a Semmelweis Adatszövetség, illetve Adattó kialakítását. Az EKK
tájékoztatja az ÁOK-ot, hogy az EKK kezdeményezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(továbbiakban PPKE) az EKK és az ÁOK szakértőinek bevonásával 2018-ban projektet valósít meg a
Semmelweis Adattó pilot típusú megalapozására, amelyben a PPKE kidolgozza a Semmelweis Adattó
jogi, adatvédelmi feltételrendszerét. Ehhez a projekthez kapcsolódóan az ÁOK 2018-ban vállalja a
Semmelweis Adattó informatikai keretrendszerének kialakításában résztvevő szakértők finanszírozását összesen 9 679 500 Ft, azaz kilencmillió-hatszázhetvenkilencezer-ötszáz forint költség hozzájárulás formájában, amely 8 100 000 Ft bért és 1 579 500 Ft járulékot tartalmaz.
4.1.2. Az EKK vállalja, hogy koordinálja az ÁOK szervezeti egységeinek csatlakozását a Semmelweis
Adattóhoz, amely magában foglalja a szervezeti egységeknél rendelkezésre álló adatvagyon
felmérését és a csatlakozás feltételeinek kidolgozását, valamint hogy szakértői támogatást ad az
adatvagyonnal való gazdálkodás stratégiájának kidolgozásához. Az ÁOK vállalja, hogy az EKK
részére a 2019. január 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozóan ehhez a munkához
10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint költség hozzájárulást ad.
5. A megállapodás 2.2. pontja alapján meghatározott további együttműködésre vonatkozó
pénzügyi feltételek:
Az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) éves konferenciáját 2018-ban az EKK
rendezi meg Budapesten. Az ÁOK együttműködik az EKK-val a konferencia megrendezésében. A
konferencia helyszíne az Elméleti Orvostudományi Központ épülete, amellyel kapcsolatos költségek
fedezését az ÁOK vállalja.
6. Egyéb rendelkezések:
Felek megállapodnak abban, hogy a kiegészítő megállapodás további feltételeire vonatkozóan a
megállapodásban rögzített rendelkezések alkalmazandók.
Kelt: Budapesten, 2018. június 18. napján.

………………………………
Prof. Dr. Hunyady László
dékán
ÁOK

………………………………….
Dr. Gaál Péter
dékán
EKK

Szükség szerint a Felek részéről pénzügyi, jogi vagy egyéb ellenjegyző, illetve érintett szervezeti egység vezetőjének
aláírása:
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