
   

MEGÁLLAPODÁS 
AGREEMENT 

 
amely létrejött egyrészről az 
concluded by and between 
 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár/National Health Insurance Fund Administration  
Székhely/seat: H-1139 Budapest, Váci út 73/A., 
PIR Törzsszám/registry number: 328104, 
Közösségi adószám/VAT number: HU15328106 
Bankszámlaszám/Bank Account (IBAN): HU28-10004885-10008016-00140137, 
képviseli/represented by KISS Zsolt megbízott egészségügyi főigazgató-
helyettes/deputy director general of health care 
a továbbiakban/hereinafter referred as: OEP 
 
másrészről a 
and 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv/State Institute for Drug Control 
Székhely/seat: ŠROBÁROVA 48, PRAHA 10041, Czech Republic  
PIR Törzsszám/registry number: N/A 
Közösségi adószám/VAT number: CZ00023817 
Bankszámlaszám/Bank Account (IBAN): CZ94 0710 0000 3500 0062 3101 
képviseli/represented by PharmDr. Zdeněk Blahuta director 
a továbbiakban/hereinafter referred as: SÚKL 
 
a továbbiakban együtt, mint felek között az alábbi feltételek szerint: 
together hereinafter referred to as the Parties with the terms set forth below: 
 
 
1. Az EURIPID Együttműködés keretében 2016. szeptember 15-16. között a 

Résztvevők Bizottságának ülésére (a továbbiakban: Ülés) kerül sor, melynek 
helyszínéül Prága került kijelölésre. Tekintettel arra, hogy a SÚKL székhelye 
Prágában található, ezért az OEP és a SÚKL a Résztvevők Bizottságának 
ülésének lebonyolítására, így a helyszín, valamint az ellátás biztosítására 
egymással megállapodást köt. 
Within the framework of EURIPID Collaboration the meeting (hereinafter 
referred as: Meeting) of the Board of Participants will be held between 15-16 
September 2016, which takes place in Prague. Considering the fact that the 
headquarters of SÚKL is located in Prague, OEP and SÚKL will sign an 
agreement with each other for arranging the Meeting of the Board of 
Participants and for securing the location and supply.  
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2. Jelen szerződés aláírásával az OEP megbízza a SÚKL-t, hogy a 2016. 
szeptember 15. és 16. között megrendezésre kerülő ülést, az alábbiakban 
rögzített elvárások és teljesítések mellett megszervezze: 
By signing this contract, OEP entrusts SÚKL to organize the Meeting held 
between 15-16 September 2016, in accordance with the expectations and 
deliverables set out below: 

 
• legfeljebb 40 fő befogadására alkalmas konferenciaterem biztosítása 

2016. szeptember 16-án 08:15-15:15 óráig;bútorzat és hangtechnika 
biztosítása az ülés teljes ideje alatt; bútorzat, tányérok, projektor, 
kivetítő, hangtechnika, mikrofon, prezentációs tábla tollakkal, 
jegyzettömbök tollakkal minden résztvevő részére; 

• ellátás biztosítása: vacsora 2016. szeptember 15-re és egész napos 
catering szolgáltatás (mely tartalmaz minimum 2 kávészünetet és 1 
ebédet, melynek minősége és mennyisége a SÚKL hatásköre) szeptember 
16-ra  

• A SÚKL nem felelős a résztvevők elszállásolásáért vagy utazásainak 
költségeiért. 

• providing up to 40 people of conference room on 16 September from 
8.15am till 15.15pm; 

• meeting room, equipments (furniture, plates, projector, projection screen, 
sound system, microphones, flipchart with color markers, writing pads and 
pens for all participant); 

• providing dinnerfor 15 September 2016, and catering services (including at 
minimum 2x coffee breaks and 1x lunch, in quantity and quality up to the 
decision of SÚKL) for 16 September 2016; 

• SÚKL is not responsible for provision of any accomodation or travel cost of 
participants. 

 
3. A 2. pontban rögzítettek biztosítására 64,6 EUR/fő, de maximum 2584,00 

azaz kettőezer-ötszáznyolvannégy Euro áll rendelkezésre. 
To ensure the points described in Point 2, the maximum amount of 2584,00 
EUR, two thousand five hundred and eighty-four euro,  64,6 EUR/pax is 
available. 

 
4. A SÚKL kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban körülírtak biztosítása 

érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és annak költségeit 
megelőlegezi. 
SÚKL is committed to take the necessary arrangements in order to ensure the 
parts described in Point 2, and to advance its costs. 
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5. Felek megállapodnak, hogy a SÚKL az általa kiegyenlített költségeket az 
alábbiakban részletezett tartalommal bíró számla kiállítása útján 
továbbszámlázza az OEP részére: 
The Parties agree that the costs balanced by SÚKL will be further invoiced to 
OEP, through the issuance of the bill containing the below detailed 
information: 

 
 

Supplier:  
Name: State Institute for Drug Control 
Address: ŠROBÁROVA 48, PRAHA 10041, Czech Republic  
VAT num: 00023817  
Bank Account (IBAN): CZ94 0710 0000 3500 0062 3101 
SWIFT code: CNBACZPP  
Name and the seat of the bank: Česká národní banka, Na Prikope 
28, 110 03 Prague, Czech Republic 
 
Customer:  
Name: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
National Health Insurance Administration Fund 
Address: Váci út 73/A, Budapest 1139  
VAT num:           IČ: 15328106-2- 41  

  DIČ: HU15328106 
 
invoice description: further invoicing of EURIPID meeting event 
organization  15 and 16 September 2016 
 
fulfilment date: 2016.09.16 
 
payment due date: 2016.10.16 

 
A SÚKL a 2. pontban körülírt rendezvény megszervezésével kapcsolatos 
költségeiről egy számlát jogosult kiállítani, amely valamennyi az általa már 
kiegyenlített szolgáltatást tartalmazza. A számla mellékletét, a létszámot 
igazoló jelenléti ív képezi.  
SÚKL is entitled to issue an invoice about the costs related to the organization 
of the event described in Point 2, which includes all the services that have 
already been settled. The attendance list has to be attached to the invoice. 
 
A SÚKL a számlát az annak kiállítása alapjául szolgáló dokumentumokkal 
együtt legkésőbb 2016. szeptember 26-ig eljuttatja az OEP részére. 
SÚKL shall transmit the invoice together with the underlying documents as the 
basis for the issuance of the invoice, not later than 26 September 2016. 
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Az SÚKL által kiállított számla teljesítésének igazolására az OEP részéről a 
Projektigazgatási Főosztály főosztályvezetője jogosult. 
For proving the accomplishment of the invoice issued by SÚKL, the eligible 
person is the Head of the Department of Project management from the side of 
OEP.  
 
Az OEP a számla ellenértékét az előbbiekben rögzített tartalmi elemekkel 
bíró számla kézhezvételét követő 20 banki napon belül köteles megfizetni a 
SÚKL CZ94 0710 0000 3500 0062 3101 számú bankszámlájára. 
OEP is obliged to pay the value of the invoice in accordance with the previously 
described contents of it, after the receipt, within 20 banking days to the 
following bank account of SÚKL: CZ94 0710 0000 3500 0062 3101. 

 
6. Kapcsolattartásra jogosult: 

a. OEP részéről: Németh Gergely (e_mail: nemeth.ger@oep.hu) 
b. SÚKL részéről: Robin Šebesta (e_mail: robin.sebesta@sukl.cz) 

 The eligible contact persons are: 
  a.   from the side of OEP: Németh Gergely (e-mail: nemeth.ger@oep.hu) 
  b.   from the side of SÚKL: Robin Šebesta (e-mail: robin.sebesta@sukl.cz) 
 
7. A felek arra törekszenek, hogy a közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést 

vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján 
rendezzenek. Ennek érdekében álláspontjukat, illetve bármely lehetségesnek 
ítélt megoldást egymással írásban közölnek, valamint bármelyikük kérésére 
személyes találkozó keretében egyeztetnek. A békés megoldással 
kapcsolatos megkeresésre a felek 15 napon belül válaszolni kötelesek. 
Jelen megállapodás vonatkozásában, illetve értelmezésénél a magyar jogot 
kell irányadónak tekinteni, amely kizárólagos bármilyen jogvita esetén. 
The Parties shall endeavour that any disagreement or disputes arising between 
them shall be settled in a peaceful manner, out of court, by agreement and via 
direct arbitration. For this reason, the Parties shall inform each other about 
their position or any possible solution in writing, or - if it is requested - through 
a personal meeting. Parties shall respond in 15 days to requests offering 
peaceful solution. 
The present agreement shall be governed by and interpreted in accordance 
with the laws of Hungary which shall have exclusive jurisdiction over any 
disputes. 

 
8. Minden egyéb, a jelen megállapodásban nem rögzített esetben a magyar jog, 

valamint az EURIPID Együttműködés Partnerségi Keretmegállapodásának 
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak az irányadók. 
All other issues not indicated in the present Consortium Agreement shall be 
regulated according to the laws of Hungary, the General Terms and Conditions 
to the Framework Partnership Agreement of EURIPID Collaboration. 
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9. Jelen megállapodás mindkét fél által történt aláírást követő naptól hatályos 

és az 5. pontban körülírt számla kifizetésével egyidejűleg veszti hatályát. 
This agreement enters into force after the day signing by all Parties and will 
cease with the pay off the invoice mentioned in the Point 5. 
 

A felek jelen 5 oldalon szerkesztett megállapodást átolvasták, és közös értelmezés 
után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
Jelen Konzorciumi Megállapodás 5 eredeti példányban, egyidejűleg magyar és angol 
nyelven készült, azzal, hogy értelmezési kérdések esetén az angol nyelv az irányadó. 
The Parties state that they have read and understood the present agreement (5 
pages) and accept all the terms and conditions stipulated. The present agreement has 
been executed in 5 original copies in Hungarian and English language simultaneously. 
The English text shall be governing for interpretation. 
 
 

Budapest, 2016, Aug. 24 
 
 
 

…………………………………. 
Kiss Zsolt 

mb. egészségügyi főigazgató-
helyettes 

deputy director general of health care 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

National Health Insurance Fund 
Administration 

Prague, 2016, Sept. 12 
 
 

 
.................................. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta 
igazgató 
director 

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 
Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézet  
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