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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

cc;' . számú előterjesztés 

az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 óta csekély 
szülői önrész vállalása mellett felmenő rendszerben biztosítja az Önkormányzat közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel rendelkező 13. életévüket betöltő gyermekek humán 
papillomavírus elleni védőoltását. 
A méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelős HPV vírustörzsek ellen 
védettséget nyújtó vakcinát előállító multinacionális gyógyszergyártó cégcsoport 
magyarországi leányvállalata, az MSD Pharma Hungary Kft. a kerületi lakosság széleskörű 
tájékoztatása érdekében együttműködési megállapodás kötésére irányuló kérelmet terjesztett 
elő. 

II. Hatásvizsgálat 

A statisztikák (az előterjesztés 2. melléklete) szerint a védőoltás 2009-ben történt bevezetése óta 
a programban résztvevő gyermekek százalékos aránya folyamatosan emelkedő tendenciát 
mutat, azonban még mindig nem lehetünk elégedettek az elért eredményekkel, hiszen 
Kőbányán a méhnyakrákban megbetegedettek száma országos és budapesti viszonylatban is 
kiemelkedően magas. 
A megállapodástervezet (az előterjesztés 3. melléklete) szerint az együttműködés keretében az 
MSD Pharma Hungary Kft. a HPV okozta fertőzések kockázatairól, a fertőzés okozta 
betegségekről és a megelőzés fontosságáról ingyenesen szakmai anyagokat biztosít az 
Önkormányzat szakemberei számára, és tiszteletdíjuk költségét fedezi. 
Az Önkormányzat együttműködési kötelezettsége folytán saját hatáskörben megszervezi és az 
általa felkért egészségügyi szakemberek közreműködésével biztosítja a helyi lakosság 
megfelelő tájékoztatását a HPV veszélyeiről és a megelőzés fontosságáról. 
Az együttműködésnek az Önkormányzat szempontjából költségvonzata nincs, aminél szélesebb 
körben megvalósuló ismeretterjesztéstől viszont az átoltottsági adatokjavulása várható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatát. 

Budapest, 2013. november 5. 

Weeber Tibor 
ontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. (XI. 21.) határozata 
az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az MSD Pharma 
Hungary Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást a határozat l. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
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Együttműködési Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről a 

MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 

Képviseli: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 

a továbbiakban: MSD 

l 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

David Scott pénzügyi igazgató 
01-09-903998 
14440791-2-44 

között a HPV vírus okozta megbetegedések kockázataival és megelőzésének lehetőségeivel 
való ismeretterjesztési program együttes végrehajtásáról. 

1.) Az MSD mint az egészségügyért elkötelezett multinacionális gyógyszergyártó 
cégcsoport magyarországi leányvállalata és az Önkormányzat mint a helyi lakosság 
egészségi állapotát érintő egészségvédelmi feladatok ellátásáért felelős szervezet, közös 
érdekeik figyelembevételével megállapodnak abban, hogy 2013-ban a humán papillama 
vírusfertőzések megakadályozása érdekében az alábbiakban részletezettek szerint 
együttműködnek. 

2.) Az 1.) pont alatt rögzített együttműködés keretében a Felek a helyi lakosság körében 
végzendő felvilágosító előadások révén felhívják a helyi lakosság figyeimét a humán 
papillama vírus (HPV) veszélyeire és a vírusfertőzés megelőzésének a fontosságára. 

3.) Az MSD a jelen Megállapodás keretében vállalja, hogy a program sikeréhez a HPV 
okozta fertőzések kockázatairól, a fertőzés okozta betegségekről és a megelőzés 
fontosságáról ingyenesen szakmai anyagokat biztosít az Önkormányzat szakemberei 
számára. Emellett az MSD vállalja, hogy az Önkormányzat által kijelölt egészségügyi 
szakember (nőgyógyász, gyerekorvos, felnőtt háziorvos vagy védőnő) által a helyi 
lakosságnak a tárgyi témában tartandó tetvilágosító előadásához szakmai anyagat 
biztosít, és tiszteletdíjának költségét az illető személlyel kötendő külön szerződés alapján 
fedezi. 

4.) Az Önkormányzat vállalja, hogy saját hatáskörben megszervezi, és az általa felkért 
egészségügyi szakemberek közreműködésével biztosítja a helyi lakosság megfelelő 
tájékoztatását a HPV veszélyeiről és a megelőzés fontosságáról. 



5.) A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az MSD-nek a jelen Megállapodásban ellenérték 
nélkül vállalt kötelezettségei nem keletkeztetnek az Önkormányzat számára semmilyen 
obligációt arra nézve, hogy az Önkormányzat bármilyen, az MSD anyavállalata által 
gyártott gyógyszert, vagy az MSD-től bármilyen szolgáltatást a későbbiek során 
megrendelj en. 

6.) Kapcsolattartó személyek: 

az Önkormányzat részéről: 

Név: Ehrenberger Krisztina irodavezető 
E-mail: ehrenberger _ krisztina@kobanya.hu 
Telefon: 4338-345 

az MSD részéről: 

Név: Pallos Rita ............... . 
E-mail: rita pallos@merck.com 
Telefon: ... 06-30-687-07-04 ..... . 

7.) A jelen Megállapodást szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják 
alá. A Megállapodás az azt utolsóként aláíró fél aláírásának a napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. J~.: ... ~.:. Budapest, 20 13 ..................... . 

a , un gary Kft. 
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MSD képviselője: 
David Scott pénzügyi igazgató 
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Kovács Róbert polgármester megbízásából 
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Kárpáti Beatrix 
csoportvezető 
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1999-ben született, kőbányai lakosú gyermekek 

Total Kért e Átoltottság 

Lány 285 161 56% 

fiú 272 120 44% 

Total 557 281 50% 

1999-ben született, Kőbányai lakosú gyermekek 

Total Kért e Átoltottság 

Kerületi iskolás 333 212 64% 

Kerületen kívüli iskolás 224 69 31% 

Total 557 281 50% 

Az oltottak megoszlása iskola szerint 

fő átoltottság 

Kerületi iskolás 212 75% 

Kerületen kívüli 69 25% 

Total 281 

Ev A toltottság_ 
2010 34°/o 
2011 38.80% 
2012 50.45% 


