
Szándéknyilatkozat stratégiai együttműködési megállapodásról 

amely létrejött egyrészről a 

Semmelweis Egyetem 
Székhely:  1085 Budapest,  üllői  fit 26. 
Képviselő: Dr. Merkely  Bela  rektor 
Intézményi azonosító: FI  62576 
Adószám:  15329808-2-42 
Államháztartási egyedi azonosító:  230254 
Statisztikai számjel:  15329808-8542-312-01 
(továbbiakban: SE) 

továbbá a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Székhely:  1088 Budapest,  Szentkirályi utca  28. 
Képviselő: Dr. Sztwomi Szabolcs rektor 
Intézményi azonosító: FI  79633 
Adószám:  18055342-2-42 
Statisztikai számjel:  18055342-8030-552-01 
(továbbiakban: PPKE) 

és a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Székhely:  1083 Budapest,  Ludovika  ter 2 
Képviselő:  Dr.  Koltay András rektor 
Intézményi azonosító: FI  99859 
Adószám:  15795719-2-51 
Államháztartási egyedi azonosító:  331962 
Statisztikai számjel:  15795719-8542-312-01 
(továbbiakban: NKE) 

(továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltetelek szerint. 

Preambulum 

A  jelen megállapodással érintett stratégiai együttműködés célja egy, az egyetem  es  az ipar 
határterületén működő, budapesti székhelyű „Egészségipari-Biotechnológiai  Science Park" 
(továbbiakban:  Science Park)  és az azt megalapozó SE - PPKE -  NICE  hármasa köré épülő 
hmovációs ökoszisztéma létrehozása. 



1)  Jelen megállapodásba foglalt együttműködés konkrét céljai  es  formája: 

a)  A  Felek jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítják szándékukat egy olyan  Science 

Park  közös létrehozására, amelyben az egészségipar területén (beleértve a 

biotechnológiát és a gyógyszerfejlesztést is) valósul meg kutatási, fejlesztési  es 

innovációs tevékenység. 
b) A  Felek kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy a megvalósítani kívánt  Science Park 

elsődleges célj a a transzlációs kutatások, a piacközeli innovációs folyamatok 

serkentése. 
c) A  Felek kinyilvánítják azon elhatározásuk, hogy  Science Park  közös megvalósítása 

érdekében szorosan együttmüködnek a stratégiai jellegű előkészítési folyamat során, 

beleértve a 
i) tervezést, 
ii) fejlesztési irányvonalak meghatározását, 
iii) a részletes szakmai program kidolgozását, 
iv) a fejlesztési, pénzügyi  es  fenntarthatósági terv kidolgozását. 

d) A  PPKE és az  NICE  elfogadja azt, hogy a  Science Park  létrehozására irányuló 

előkészítési folyamatot, a tervezést, a fejlesztés irányvonalainak meghatározását, a 

részletes szakmai program, a fejlesztési, pénzügyi  es  fenntarthatósági terv kidolgozását 

a Semmelweis Egyetem koordinálja. 
e)  A  Felek kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy az előkészítéshez, a tervezéshez, a 

fejlesztés irányvonalainak meghatározásához, a részletes szakmai program, a fejlesztési, 
pénzügyi is fenntarthatósági terv kidolgozásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítják. Amennyiben a fenti folyamathoz pénzügyi forrás allokálása is 

szükséges, akkor ennek részleteiről a Felek szakmai  es  gazdasági vezetői külön 
egyeztetést folytatnak, és arról külön megállapodást köthetnek. 

0 A  Felek kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy az előkészítésben, a tervezésben, a 

fejlesztés irányvonalainak meghatározásában, a részletes szakmai program, a fejlesztési, 

pénzügyi ás fenntarthatósági terv kidolgozásában szükséges döntések meghozatalában 

a teljes konszenzusra törekszenek. 
g) A  Felek kinyilvánitják azon elhatározásukat, hogy az előkészítési folyamat (beleértve a 

tervezést, a fejlesztés irányvonalainak meghatározását, a részletes szakmai program, a 

fejlesztési, pénzügyi  es  fenntarthatósági terv kidolgozásáo lezárását követően a  Science 
Park  létrehozására irányuló közös előterjesztést nyújtanak be a magyar Kormány 

illetékes tagja/illetékes Minisztérium részére. 
h) A  Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy amennyiben a  Science Park 

létrehozására irányuló közös előteijesztést a magyar Kormány/illetékes Minisztérium 

elfogadja, a Felek további együttműködésének,  es  a  Science Park  üzemeltetésének, 
fenntartásának részleteit meghatározó szerződéseket kötnek valamennyi érintettel. 

i) A  Felek kinyilvánítják továbbá, hogy minden tekintetben tiszteletben tartják az 

intézményeik státuszából fakadó különbségeket (vő. állami fenntartású, egyházi 
fenntartású felsőoktatási intézmény), amelyeket és az abból fakadó külső és belső 

normákat jelen megállapodásban foglaltak nem sérthetnek. 



2)  Kapcsolattartásra és titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

a)  A  Felek vállalják, hogy a szoros együttműködés stratégiai jellegéből fakadóan 
rendszeres magasabb szintű egyeztetéseket folytatnak. 

b) A  rendszeres kapcsolattartás és a folyamatos koordináció biztosítása érdekében a Felek 
felelős személyeket jelölnek ki. 

c)  Kapcsolattartók: 
i) SE részéről: Dr. Ferdinandy Péter, tudományos és innovációs rektorhelyettes 
ii) PPKE részéről: Róka Miklós, gazdasági főigazgató 
iii) NKE részéről: a pályázatok koordinálásáért felelős egyetemi vezető, jelen 

szándéknyilatkozat aláírásakor Dr. Odrobina László, nemzetközi és pályázati 
igazgató 

d) A  kapcsolattartó személyek változásáról a Felek egyoldalú nyilatkozattal, ésszerű időn 
belül értesítik a többi felet, mely nem számit a jelen megállapodás módosításának. 

e) A  Felek vállalják, hogy a jelen megállapodással érintett együttműködés során keletkező, 
továbbá az egymásnak átadott, vagy egymás számára feltárt illetve hozzáférhetővé tett, 
és bizalmasként megjelölt információkat, üzleti titkokat az érintett fél (titokgazda) 
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adják át, nem 
tárják fel, és nem teszik hozzáférhetővé. 

0  Bizalmasnak minősül minden, a megvalósítani kívánt  Science Park  előkészítése során 
létrejövő információ, vagy dokumentum, továbbá ami az üzleti titok védelméről szóló 
2018.  évi LIV. törvény hatálya alá tartozik. 

3)  Záró rendelkezések 

a) A  Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás a  Science Park  létrehozására irányuló 
stratégiai együttműködés céljait és általános kereteit határozza meg. Az egyes konkrét 
feladatok végrehajtására, szükség esetén pénzügyi forrás allokálására, további jogok és 
kötelezettségek keletkezésére vonatkozóan a Felek közös megegyezéssel külön 
megállapodásokat köthetnek. 

b) Jelen megállapodás keretében Felek vállalják a pénzügyi, gazdasági lcihatással nem járó 
személyes szakértői közreműködést, technikai, tárgyi feltételek biztosítását az 
együttműködés és előkészítési folyamat során. 

c) A  Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírása pénzügyi kötelezettségvállalással 
nem jár a Felek részéről. 

d) A  Felek a jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik, amelyet bármelyik fél 
írásban, legalább  30  napos felmondási határidő biztosításával felmondhat 5z7a1, hogy a 
megállapodást felmondó felet a megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettség azt 
követően is határozatlan időtartamig köti. 

e) A  Felek kijelentik, hogy  6  hónapon belül áttekintik a megállapodásban foglaltak 
teljesülését, az esetleges módosítás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségét, és 
döntenek a további együttműködés feltételeiről. 
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Dr.  Merkely Béla 
rektor 

Semmel 

tiCTOI:t 

e Jelen megállapodáshoz kapcsolódik és annak I. számú mellékletét képezi  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kötelezettségvállalás nélküli 
együttműködési szándéknyilatkozata arról, hogy kész közreműködni a  Science Park 
VIII. kerületben történő megvalósításában. 

g) A  jelen  4  oldalból álló,  6  eredeti példányban készült megállapodást a Felek elolvasás és 
közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

h) Jelen megállapodás a Felek általi aláíráskor lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem 
egy időben történik, a hatályba lépés napja a legkésőbb keletkezett aláírás napja. 

Budapest, 2019'  március  25. 

Dr. Szuromi Szabolcs Dr. Koltaylerezemo 
rektor rektor 

Pázmány  Peter  Katolikus Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem 



1.  sz. melléklet 

Semmelweis Egyetem — Pázmány  Peter  Katolikus Egyetem — Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
közötti stratégiai együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó 

Együttműködési szándéknyilatkozat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
Vezető: dr. Sara Botond Attila 
Adószám:  15735715-2-42 
ÁllamháztartAsi egyedi azonosító:  745279 
Statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
(továbbiakban: Önkormányzat) 

Alulírott, dr. Sara Botond Attila az Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 
képviseletében, kötelezettségvállalás nélkül kijelentem, hogy az Önkormányzat érdekelt a 
Semmelweis Egyetem — Pázmány  Peter  Katolikus Egyetem — Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
közötti stratégiai együttműködési megállapodásban foglalt „Egészségipari-Biotechnológiai 
Science Park"  (továbbiakban:  Science Park)  létrehozásában és VIII. kerületben történő 
megvalósításában. 

Jelen együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával az Önkormányzat megerősíti, hogy 
erőforrásaihoz és lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a létrehozni kívánt  Science Park  VIII. 
kerületi ingatlan igényével kapcsolatosan. Az Önkormányzat kész konstruktív megbeszéléseket 
folytatni az építkezéshez szükséges és tulajdonában álló területek rendelkezésre bocsátásáról, 
aminek részletei egy erre irányuló külön megállapodásban, a majdani eredményektől függően 
és a  Science Park  megvalósításához szükséges támogatás rendelkezésre állásával kerülnek 
kidolgozásra, miután a fent nevezett egyetemek a  Science Park  létrehozására irányuló közös 
előterjesztést nyújtanak be a magyar Kormány illetékes tagja/illetékes Minisztérium részére. 

Budapest, 2019.  március  25. 

Dr. Sara Botond Attila 
Józsefváros polgármestere 
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