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A tovdbbiakban: V6llalkoz6 -

kdz6tt az a16bbi felt6telek szerint:

PREAMBULUM

Az Ajdnlatker6 a kdzbeszez6seknil sz6l6 2e11. 6vi cvlll. tdrv6ny lll. r€sze alapjan
kdzbeszerz6si erj5r6st bonyolitott le ,,Az sH/6/4 k6dszimo 'cyogyit6 negi6t; tirop6ly6zar megval6sit6sihoz-kapcsol6d6 ma.k6ting ttt,m6jri tanul;;nnyoi-Jnoszitese
6s marketing anyagok kidolgoz6sa." t6rgyban. -n ror5"r."oe" 

"liaiari-,ir"g,.aitofefhiv6s 6s aj6nlati dokumentdci6, a iiizbeszerz6si elj6r6s soran keleikezett
dokumentumok, illefue a vellalkoz6 ailanlata a szez6d6s alap dokumentumait k6pezik.

A lefolytatott kdzbeszezesi eljards eredmenyek6ppen Megrendel6, mint ajdnlatk6r6 a
V5llalkoz6 ajenlatat fogadta et a kdzbeszez6si eljdrds targyat k6pez6 feladatok
elv6gz6s6re, ennek megfelel6en a Kbt. 124. S (1) bekezd6se 6rtelmeben felek szez6d6st
kotnek jelen szez6d6s 6s az annak elvAlaszthatatlan reszeit k6pez6 mel16kletei szerint.

1,) Szez6d6s tirova

'1.'1. A szez6d€s lSrgya az Aj6nlatk6r6 eftal tefolytatott ,/z SH/il4 k6dszemit 'Gy6gyit6
R6gi6k' ciml pdly6zat megvat6sibsehoz kapcsot6d6 marketing t6m6jt tanutm^iyok
elk6szit6se 6s marketing anyagok kidolgoz6sa." t6rgy0 k6zbeszerz6si elj6r6s
Aj6nlatt6teli Felhiv5s6ban 6s az Ajinlati Dokumentaci6 lV. Mfiszaki leirSs fejezet6ben
meghat6rozott
3. r6sz: Benchmarking elk6szit6se 6s kidolgoz6sa (a tov6bbiakban Szolg6ltat6s)
teljesit6se. (A Dokumentdci6 lV. fejezet6nek vonatkoz6 r6szei, azaz az ell6trand6
rEszletes feladatok jelen szez6d6s l. szim0 metl6ktet6t k6pezik).

A Szolg6ltatds rdszletes tartalmat az Aj5nlati DokumentSci6 6s az ide vonatkoz6
hat6lyos jogszab5lyok szabi yozzdtk, amely a Szolgdltat6s r6szletes tartalmdt is
meghatarozza, igy azt V6llalkoz6 a Szolg6ltatds jelen szez6d6sen tUli ,r/
specifikAldsak€nt tudom6sul veszi. ,fr\r
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(Az Aj6nlatt6teli Felhivas, az Arl6nlati Dokument6ci6, 6s a V6llalkoz6 dltal tett aidnlat a
szez6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi.)

1.2. A v6llalkoz6 jelen szez6des aldirds6val a szolgeftatasnak a szez6d6sben
rogzitettek szerinti teljes kor(, szakszeru 6s hat6rid6re t6rten6 teljesiteset vdllalja.

1.3. szez6do felek kolcs6ndsen 6s egybehangz6an kijelentik, hogy Megrendel6 a
szez6d6s terjesites6hez szuks6ges valamennyi krivetetm6nyl- az 1. szamt
melf6kletben megadta. Amennyiben v6llalkoz6 szam1ra az 1. szitm{ mellekletben
nem szerepl6, illetve 

-a 
kOzbeszezesi elj6rdsban nem tisztezott, de a teljesit6shez

sziiks€ges egy6b informdci6ra van szr.iks6ge, k6teles az informdci6'-ig6ny616l
Megrendel6t halad€ktalanul 6rtesiteni. Megrendet6 vdllatja, hogy a V6llalkJz6 6ltat
k6rt, a szez6d6sszeru teljesiteshez sztikseges minden 

'egyeb 
inform6ci6t, adatot,

nyilatkozatot, hozz5jdrulSst megfelel6 hat6rid6n belirl VZllalkoz6 rendelkez6s6re
bocs5t.

2.) Szerz6d6s 6rt6ke. fizet6si fett6telek

2.1. A Megrendel6 a jelen szez6d6s szerinti szolg5ltatdsok ellen6rt6kek6nr a
V6llalkoz6nak v6llalkozasi d ijat tartozik fizetni.

A vdllalkozdsi dij dsszege neft6 s.575.000.- Ft, azaz nett6 otmiilio-
6tszezhetvendtezer forint.

Ezen dsszeg terjes eg6sz6ben tartalmazza a jelen szez6d6sben szerepl6
valamennyi szolg6ltat6s ellen6rt6k6t. A fentieknek megfelel6en Vdllalkoz6 a jelen
pontban r6gzitett v6llalkoz5si dijon trllmen6en semmilyen jogcimen nem jogosult
Megrendel6t6l tov5bbi dij- vagy k6lts6gt6rit€s i96nyt6s6re.

A. vSllalkoz6si dij tekintet6ben a szez6d6s hat6lya alatt az dltaldnos forgalmi ad6
elszdmoldsa, illetue megfizet6se a mindenkor hat6lyos AFA t6rv6ny alapjdn itirt6nik.

2.2. Megrendel6 el6leget nem fizet. A v6llalkozAsi dijat a Megrendel6 a Vdllalkoz6 altal
ki5llitott sz5mla alapj6n Kbt. 130. g -ban 6s a ptk. 6:130. g (1)-(3) bekezd6seoen
foglaltak szerinti m6don fizeti meg 6tutal6ssal a V6llalkoz6 szamli/j*a. A hib6tlanur
kitdltdtt sz5ml5t a Megrendel6 a sz6mla k6zhezv6tel6nek napj6t6l sz6mitott 30 napon
beliil kdteles a V6llalkoz6 sz6ml6j6ra megfizetni. R6sz-sz5mla kiSllit6s5ra V6llalkoz6
nem jogosult.

2.3. A fizet6si feltetelek kapcsan ir6nyad6 jogszabalyok tekintet6ben Megrendel6 felhivja
a Vdllalkoz6 figyelm6t az ad6zds rendj6r6t sz6l6 2003. 6vi XCll. tdrveny (Art.) 36/A. S-
6ban foglaltakra 6s annak jelen szez6d6s sorAn t6rt6n6 erv6nyesit6s6re.

2.4. Megrendel6 kuelenti, hogy rendelkezik a vdllalkoz6si dij szez6d6s hatSlya alatti
kifizet6s6hez sziiks6ges p6nztigyi fedezettel 6s eleget tud tenni fizet6si
kdtelezefts696nek.

3.) A Szolq6ltat5s teliesit6se 6s a felek ioqai 6s kaitelezefts6qei

3.1. A Vdllalkoz6 6ltal a jelen szez6des alapjan teljesitend6 feladatok r6szletes leir6sdt a
szez6d6s alapj6ul szolg6l6 kdzbeszez6si eljSr6s dokument6ci6jdban (1. sz6m0
mell6klet) foglalt muszaki lelr6s tartalmazz" 
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3.2. A V6lalkoz6 kotelezetts6get vallal arra, hogy a Megrendel6 szemera a jelen
meg6llapoddsban meghat5rozott szotgiltatast saj6t kiitts696n elv6gzi.

A V6llalkoz6 k6teles a munkavegzest 0gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasdgos 6s gyors elvdgz6s6t. Va alkoz6 a lefotytatott kozbeszerzesi eljar6s
alapj6n megkdtdtt szerz6des, illetve Megrendel6 utasitasai szerint k6teles eljdrni. Az
utasites nem terjedhet ki a munka megszervezesere, illet6teg nem teheti a t;tjesitest
terhesebb6.

A Vellalkoz6 kdteles a Megrendel6t minden otyan kdriilmenyr6t halad6ktalanul
ertesiteni, amely a teljesit6s eredmenyess6get, vagy ke 6 id6ie vat6 elv6gzeset
vesz6lyezteti, vagy g6tolja. Az ertesit6s elmulasztdsjb6t ered6 k6r6rt a V6llalkoz6
felel6ss6ggel tartozik.

Ha a Megrendel6 celszeriiflen vagy szaksze(jflen utasitdst ad, erre a V6llalkoz6
kdteles ot figyelmeztetni. A figyetmeztet6s elmutasztasdb6t ered6 k6r6rt a Vallalkoz6
]9letos Ha azonban a Megrendet6 a figyetmeztet6s ellen6re utasitas,t fenntartja, a
V,llalkoz6 kdteles a Megrendel6 utasit6sa szerint, annak kockdzat6ra a munKat
elv6gezni.

A Vellalkoz6 a Megrendel6 utasitesa szerint sem vegezheti el a munkel, ha ez
jogszabely vagy hat6sdgi rendelkez6s megs6rt6s6re vagy 6let_ 6s vagyonbizronsag
veszelyeztet6sere vezetne.

A Villalkoz6 az igAnybe vett alveltalkoz6 magatartase6rt, mint sajetjd6rt felel.
Alvallalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eseten V6 alkoz6 tudom6!ul veszr
lregrendel6 azon jogat, hogy jelen szez6dest azonnali hatellyat Vallalkozoval
felbontsa 6s az ebb6l ered6 kiirdt VA alkoz6 fele 6N6nyesiti. Eze; fet0l Valtatkoz6
felel minden olyan kdrert, mely az alvdllalkozo jogosula jn igdnybev6tele n6tkiil nem
kdvetkezett volna be.

A Vallalkoz6 teljesiteseben kdteles kdzremiikddni az olyan alvallatkoz6 ds
szakember, amely a kdzbeszeeesi eljeresban reszt vett az aianlattev6
alkalmassagenak igazoleseban. A Va alkoz6 kotetes Megrendetdnek a teljesit6s
soren minden olyan - akdr a korabban megjel6lt alvdllalkoz6 helyett igenybe venni
kivdnt - alvellalkoz6 bevon,set bejelenteni, amelyet az ajenlat6ban nem nevezett
meg es a bejelent6ssel egyritt nyilatkoznia kell an6l is, hogy az dltata ig6nybe venni
kivdnt alv6llalkoz6 nem ell a Kbt. 56. S - vatamint, ha a megel6z6 kazbeszez6si
eljaresban azt ajenlatk6r6 el6irta, az 57. S - szerinti kiza16 okok hat6tya alatt.

Az olyan alvellalkozo vagy szakember (a tovdbbiakban alvellatkoz6) helyett, aki vagy
amely a kdzbeszerz6si eljdr6sban r6szt vett a Vellalkoz6 atkalmassdganak
igazol6s6ban, csak a Megrende16 hozzijaruldsdval 6s abban az esetben vehet r6szt
a teljesitesben mas alv6llalkoz6, ha a szez6d6skdtest kdvet6en - a
szerz 6ddsk6t6skor el6re nem l6that6 ok kdvetkezt6ben - bedllott l6nyeges kdriilm6ny,
vagy az alvellalkoz6 bizonyithat6 hibes teljesit6se miatt a szez6d6s vagy annak egy
r6sze nem lenne teljesithet6 a megjeldlt alvillalkoz6val, 6s ha a Vellalkoz6 az Uj
alvdllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassegi kiivetelm6nyeknek,
melyeknek a Vdllalkoz6 a kdzbeszez6si elj,rasban az adott alvellalkoz6val egyiitt
felelt meo.

3.3.

3.4.

J.C.

3.6

3.7.

Az alvellalkoz6 szemelye nem m6dosithato olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvellalkoz6 ig6nybevdtele az 6rintett szolgdltatas sajatos
tulajdonsdgait figyelembe v6ve a kozbeszez6si eljar6sban az aj6nlatok 6rtekel6sekor
meghat;ro26 k6riilm6nynek min6srilt.



3.8. Amennyiben a jelen szez6d6s misk6nt nem rendelkezik, a szez6d6s teljesit6sdhez
szuks6ges, az 1. szem(J mellekbtben meghatirozott minden technikai fettdtel
biztositasa a Vdllalkoz6 kdtts6ge 6s feladata, kijtiin6sen a munkav6gzeshez
szr.iks6ges helyis6gek, eszktjzdk 6s egy6b munkafelt6telek biztosit6sa.

3.9. A Vellalkoz6 szeztu6sszerii teljesit6se eset6n a Megrendet6 dij fizet6s6re k6teles, a
lelen szezdd6s 2. pontja szerint.

3.10. A- l\regrendel6 jogosult a V6llalkoz6 tevekenyseg6t 6s a szolgdltatds tetjesit6senek
folyamatet elten6rizni. A Veltatkoz6 nem me;tesol a sze;dd6sszer( teljesit6s
felel6ss6ge al6l, ha a Megrendel6 az ellen6zest elmulasztotta vagy nem megfelel6en
vegezte el.

3.11. Ha a Megrendet6 a V6llalkoz6 teljesitese r6ven tj elgondoldsrol, megoldasrol vagy
asmeretr6l szerez tudom,st, ezt a Vdllalkoz6 el6zete; hozzejarulesa;6lk0l mrs;l
nem koziilheti.

4.) Teliesit6s.teliesit6siqazolis

4.1. A Szezdd6 felek rogzitik, hogy a Vellatkoz6 kdteles a Jeten szezodes szerinti
szolgeftaus teljesites6re meghat6rozott hatarid6 betartasera, valamint a szolgiltatds
maradektalan teljesit6sere az ajAnlat'ban 6s a szez6desben foglattak ;lapjdn,
valamint a m(szaki 6s szakmai kdvetelm6nyeknek megfelel6en.

4.2. A lelek megdllapodnak abban, hogy a jeten szezoddsben rdgzitett vellalkoz6i
kdtelezetts6gek akkor min6siilnek hatarid6ben teljesitettnek, h; a Ve atkoz6 a
szolg6ltal,sokat hianytalanul, a jelen szez6d6s 6.1. pontjaban meghatarozott
haterid6n belul tetjesitette 6s a Szolgdltatas eredm6ny€t dtadia.

4.3. A Vdllalkoz6 koteles a Megrendet6t a tetjesit6s idejer6t legaldbb 6t munkanappal el6bb
ertesiteni.

4.4. A Vellalkoz6 kdteles a szez6d6s tetgyel kepezl Szolgdltatjs eredm6ny6t a teljesitds
helyere, ill. a Megrendel6 6ltal megadott cimre szdllitani 6s ott azokat dtadni. A
Szllgeltates eredmdnyet csak a teljesit6si helyen, az 6tv6telre feljogositott r6sz6re
adhatja dt.

4.5. A Vallalkoz6 kdteles a szez6d6s targyet kepez6 Szolgaltatds eredm6ny6t a megadoft
haterid6re atadni. El6teljesit€s csak a Megrendel6 hozz6j6rulesdvat leheiseges.

4.6. A V6llalkoz6 akkor teljesit, ha a szolgaltatds l6rgy6t k6pez6 Szotgdltatjs eredmenye
mennyisegi 6s min6segi szempontb6l hianytatanul €s hibdflanul ltadta.

4.7. A Megrendel6 a munka elvegzesat teljesit6s-igazolasi jegyz6kiinywel igazolja. A
Megrendel6 a teljesit6s-igazolasi jegyz6kdnyvet a tetjesitest6l szdmitott 8 (nyotc)
napon beliil ellitja ki 6s bocsdtja a Vellalkoz6 rendelkez6s6re. Amennyiben a tetjesit6s
nem teljes vagy hibds, a Megrendel6 az itt meghatdrozott, a teljesit6s dtvetelet6l
szdmitott I napon beliil ir6sban 6tadja reszletes kifogasait, 6szreveteleit a
Vallalkoz6nak, egyben a kijavit6sra 6sszeri.l haterid6t jeldl meg A V, atkoz6 kdteles a
teljesitest a megadott hatarid6n beliil kijavitani.

4.8. A V6llalkoz6 az igazolt teljesit6s alapjan a vallalkozesi dir6l sz6mlat allit ki a
Megrendel6 nev6re. Az al6irt teljesites-igazolesi jegyz6kdnyv egy eredeti peldanya a
szemla mel16klet6t k6oezi.



4.9. A Megrendet6 abban az esetben j€osutt a teUesites_igazotisi jegyz6kdnyv kiadesdt
megtagadni, ha a Vd alkoz6 a jelen szezddes .j pontjiban, i etdieg me ekteteiben
reszletezett feladatokat, vagy azok egy vagy tdbb r6szet nem, i etve nem a
megfogalmazott elvdrasoknak megfelel6 m6do;i6sziti el.

4.10. Szez6d6sszer0 teljesit6snek kiz616lag az a teljesitds tekinthet6, amely maradeKatanul
megfelel a szez6d6sben villalt kdtelezetts6geknek, valamint ;'VAllalkoz(, Altal
beny0jtott ajantatban foglaltaknaK.

5.) Min6s6qi kitoqasoEs rendie

5.1 A szezdd€s reszet k6pez6 1. szami metEkletben meghatdrozott m0szakiparameterek szerint els6 osztiily0 mindsdgben kdteles a Ve alkoz; leljesiteni.

5.2 A szerz6d6s tiirgyet kepez6 Szolgaltatas eredm6ny6t a Megrendel6 az dltala megadott
teljesit6si helyeken a Va atkoz6 jetent6t6ben veszi ,t. n min6segi m;lvizsgatas-hetye
a teljesit6s helye.

5.3 A.Megrendel6 vagy az altata megbizott.6tvevd az 6szlelt min6s6gi vagy mennyrsegihibat, annak felfedez6se ut6n a Vdllalkoz6vat haladektatanul tOzti es egyben
szavatoss6gi ig6nyet meghatdrozza.

5.4 A.Vellalkoz6 a Szolgdltat6s eredm6ny66rt az dtades_dtvetel napi6t6l sz6mitott 3 havij6tall6st vellal. Ezt k6vet6en feltedezett minosegi kifogdsok ne'm ErvenyesitnetOt<. Aj6tellesi id6 aratt a min6s6gi kifogds ard es6 lermeiet a Vd|arkozo 
'ktiteres 

njb6l
leszdllitani, ennek elmulaM,sa eseten a Megrendet6 jogosult ezt a Ve atkozo
katltseg6n p6tolni.

6.1 A teliesit6s haterideie. a teliesit6s holve

6.1. A Vellalkoz6 kdtelezettseget vd al ara, hogy a szez6d6s iargydt k6pez6 Szotgdltat6s
eredmeny6t tegk6s6bb a jelen szez6d6s megk6tes6net napj6i6t sz;mitott 45. napt ri
napig a Megrendel6 reszere atadja.

6.2. A teljesit6s helye:

l,r6trai cy6gyint6zet, 3233 i/6trahdza, Krlteriitet (7,151. hrsz.)

7.) Kapcsolattart6s

7.1. V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6t halad6ktalanul tdj6koztatni minden olyan
kdrLjlmenyr6l, amely az 1. szdmi mellekletben resztetezett fetadatok e atjsat
veszelyezteti vagy gatolja, valamint a szolgdttatds tetjesit6s sor6n 6sztett minden
olyan jelens6gr6l es k6rutmenyr6l, amely a szotgdltates nyujtasenak
akadelyoztatAs6val dsszefiigg.

7.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szeztoes teljesit6sevel kapcsotaiban a
lregrende16 6szer6l eljarni jogosult szem6ly:

N€v. Dr. Urban Lesz16 PhD, F6igazgat6
Cime: lr6trai Gy6gyintezet, Mahaheza 3233 7151 Hrsz.
Tel: 0637/574-505
Fax: 06371574-527
E-mail: iqazqatas@maov.eu
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Vallalkoz6 r6sz6r6t elj5rni jogosult szem6ly:

N6v: dr. Kraft P6ter, Ugyvezet6 lgazgat6
Cime: 101 1 Budapest, Bem rakoart 26. l/1 .

Tel: +36 20 938 0737
Fax: -
E-mail: amb. oeter. kraft@kraftassociates{d.com

7.3- Felek meg6llapodnak. 
_.abban, - hogy a kapcsorattart6k szem6ry6ben vagy

el6rhet6s6g6ben bekovetkezett vSltoz6s16l halad6ktalanul, ir6sban 6rtesitik ejym6st.

7.4. Minden, a jelen szez6d6s keret6ben a felek 6ltal egymdsnak killddtt 6rtesitesnek
irgtt formdban (aj6nlott lev6lben, telefaxon) kell tiirten;ie. Ezen 6rtesit€sek hatalya a
cimzett 6ltali 6tv6telkor, illetve neki tort6n6 k6zbesit6skor 6ll be.

8.) Felel6ss6q a teliesitgs6rt

8.1 A vellalkoz6 jelen szez6d6s alapj6n k6tetes a Megrendel6 eltat meghat6rozott
feladatokat, a jeren szez6d6sben er6irt m6don, eredm6iyesen erv6gezni.

8'2 A V6llalkoz6 hib5san teljesit, amennyiben szez6d6ses kdtelezetts6g6t nem teljesiti,
nem_ hat6_rid6ben terjesit, hianyos-an, .nem a megferer6 min<lsegbei terjesiti,'vagy
egy6b m.odon megszegi a szez6d6sben, annak meilEkreteiben- fogtatt ieiteiebret
vagy hat6rid6ket.

8.3 A VSllalkoz6 felel6s az dltala nyrijtott Szolg6ltatds szakmai szinvonald6rt, tartalmaert
6s teljes kdr(sege6rt.

8.4 A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a feladat teljesit6s6hez sztiks6ges szakmai, szellemi es
anyagi er6forr6sokkal rendelkezik 6s azokat a szez6d6s 

-teljes 
id6tariama alaft a

feladat-meghatdrozds szerinti 0temez6sben, 6s m6rt6kben biziositani togja. kij;ienti,
hogy rendelkezik a tev6kenys6g folytat6s6hoz sziiks6ge osszes hat6s6giengei6ttyet,
mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tev6kenys6g megfelel6 szint'r:i eliates6hoz
szi.iks69es.

8.5 A feladat teljesit6se atatt bek6vetkezett, a v6llatkoz6 ugyvitetet 6rint6 szabalyok
v6llozSsa a vSllalkozo 6rdekk6r6be esik, az annak val6 megfelel€s6t a V6llalkoz6
kdteles biztositani.

8.6 A V6llalkoz6 felel minden olyan kdr6rt, amely abb6l ered, hogy nem teljesiti
hatarid6ben a k6telezetts6geit.

8.7 Amennyiben harmadik szem6ly a Megrendel6vel szemben a v6llalkoz6 felr6hat6
tev6kenys6g6vel osszefUggdsben ig6ny6rv6nyesit6ssel l6p fel, 0gy a V6llalkoz6
kdteles a Megrendel6t a k6rterit6s al6l halad6ktalanul mentesiteni, 6s
tev6kenys6g66rt felel6sseget v5llalni, kiv6ve, ha a k6r a V6llalkoz6 ir6sbeli
figyelmeztet6se ellenere a Megrendel6 6ltal fenntartott c6lszerfitlen, szakszenjflen
vagy jogellenes utasitAs eredm6nye; a V6llalkoz6 bizonyitja, hogy a ker elh6ritdsa
6rdek6ben a jelen szez6d6s szerint, illetve 0gy jirrt el, ahogy az 6ltal5ban elv6rhat6.

8.8 A V6llalkoz6 mentesul a felel6ss6g al6l, amennyiben a Megrendel6 nem teljesitette
marad6ktalanul 6s/vagy haterid6ben a szez6d6sben meghatArozott, illetve a
teljesit6s sor6n jelentkez6 k6telezetts6geit.



8.9 Szezod6 Felek mentestjlnek a Jelen Szez6des alapj5n 6ket terhel6 k6telezettsegek
teljesites€nek reszreges, vagy teljes elmurasztesa miitti feler6sseg al6r, amennyinen
azok ,,vls maiof' k6velkezmenyek6nt dllnak be. A ,,vis maiof'fogalJmkorebe tartoznak
mindazok az esem6nyek, amelyek a Jelen szez6d6s hat;lyual6p6s6t k6vet6en
merurnek fer, 6s ameryek oryan rendkivuri term6szetfi vigy emberi eredetu
esem6nyek' hogy azok bekdvetkeztet a Szez6d6 Felek nem l5-tiratt5k el6re, illetvenem ker0lhett6k er semmilyen esszerfl int6zkedessel. Ezen rendkivuli esem6nyek
k6r6be tartoznak, ktrrondsen, de nem kizdr6ragosan: az arviz, a t(iz, a fdrdrenges,
vagy mas term6szeti csapSsok, tovSbb5 a h6bor0, orsz5gos sztr4k, r6zadiis 6s
katonai jellegii cselekm6nyek. llyen jellegu esem6ny bedldaror az 

'erriil 
tuJomastszez6 f6l halad6ktalanul, kdteles irdsban 6rtesiteni a mdsik felet.

8.'10. A szez6d6s id6tartama alatt bekdvetkezett, a feladat teljesites6t is 6rint6,v6ltoz5sokr6l, a v6llalkoz6 a Megrendel6t halad6ktalanul '6rtesiteni 
koleres.Amennyiben a v6rtozdsok a szez6d6s szerinti feradat tetlesiteset uiimiryen

tartalommar 6s m6rt6kben €rintik, vagy tov6bbi ktirts6geket 
'eredm6nye.n"*, 

"szetzi5dii felek k6zos megegyez6ssel - a k6zbeszez6sek-r6l sz6l6 ior i .'eui cvrrr.
torveny rendelkez6seinek betart6siival _ m6dositj6k a szez6d6st.

9.1 Szerz6d6sszeq6s

91 A V5llalkoz6 ferer minden ory.an kdr6rt, amery abb6r ered, hogy nem vagy nemszez6d6sszer(en (hibds teljesit6s) teljesiti jeten szez6d6sb6t 
"r"io 

t ,it"t"r-it'.eg",t.
Ha a _munka v6gz6se sordn a korrirm6nyek arra engedn6nek tovefl,eiieilsi--nogv 

"teljesit6s hib6s lesz, a 
.Megrendel6 a fogyatekosseg kiktiszctbcilesere itiroii r"gf"r"ro

hatSrid6 sikerteren erterte ut6n gyakororhatja a hib6i terjesiteseoor ereoti pgorai.

9'2 A Vellalkoz6nak felr6hat6 okb6l bekovetkez6 kesedelmes teljesit6se eset6n, valaminta V6llalkoz6 6rtal a teljesit6s jogos ok n6rkuli megtagad6ia, iilet6reg a vatairoro
felr6hat6 magatartdsa miatt a Megrendel6 6ltal jogsleriien gyakorolt 

"iatta" ""eien "V6llalkoz6 kotb6r (k6sedelmi, illetve meghi0sutasi fcitu64 iilet6teg kert6rite" iir"te"i
kotelezetts6ggel tartozik.

9.3 A kotb6rt a Megrendel6 akkor is k6vetelheti, ha kdra nem merult fel. A Megrendel6
6rv6nyesitheti a k6tb6rt meghalad6 k6rdt,6s a szez6d6sszeg6sb6l ered; egyeo
jogait is.

9.4 A Vdllalkoz6nak felr6hat6an k6sedelmes teljesit6s eset6re kikotott kotb6r megfizet6se
nem mentesit a teljesit6s al6l. A Vdllalkoz6 k6sedelmes teljesit6se eset6n idteles a
hibAs teljesit6st a Megrendel6 6ltal tfizott p6that6rid6n bel0l orvosolni.

9.5 Hibds teljesit6si kotb6r
Felt6tele: a V6llalkoz6 a
szez6d6sszerfien teljesiti 6s
hat5rid6re nem iavitja ki.
Alapja: Az egyosszegu nett6 v6llalkozdsi dij.
Merteke: A hib6s teljesit6s kijavit6sdra tfizdtt hatirid6 letelt€t k6vet6en naponta a
kiitb6ralap I %, de legfeljebb a kotb5ralap 20o/o-a.

9.6. K6sedelmi k6tb6r:
Felt6tele: a V6llalkoz6nak a jelen szez6d6s szerinti feladatainak teljesit6s6vel
k6sedelembe esik.
Alapja: Az egycisszeg0 nett6 v6llalkoz5si dij.
M6rt6ke: Napontra a kdtb6ralap 1%, de legfeljebb a kdtb6ralap 20%-a.

jelen szez6d6s szerinti Szolgdltat6st nem
a Megrendel6 6ltal jelzett hibat a meghat6rozott

/\'".



9.7. Meghirlsul6si k6tb6r:
Felt6tele. a V6llalkoz6 a jelen szez6d6s szerinti feladatokat r6szben vagy egeszben
nem teljesfti, ide6rtve azt az esetet is, ha a v6llalkoz6 a szolgalbtes ieljes-it6s6vel
kesedelembe esik 6s a teljesit6s m6r nem 6ll a Megrendel6 erdekeben.
Alapja: Az egy6sszegU nett6 v6llalkozdsi dii.
M6rt6ke: A k6tb6ralao 20%-a.

9.8. A jelen szez6d6sben meghat6rozott k6tb6r lej5rt koveteresnek min6strr, a
Megrendel6 a szdml6b6l az okat levonhatja. Ha a szlml5b6l tort6n6 levonAsra nincs
lehet6seg vagy a szdmra dsszege nem nytjt fedezetet a terjes k6veter6sre, akkor az
esed6kes dsszeget a Vdllalkoz6 kdteles 1o napon beltil a Megrendel6ner atutarni

9.9. Jogfenntart5s: a jelen szez6d6.snek 
_nem.megferer6 terjesit6s erfogaddsa nem jelent

lemonddst a szez6ddsb6l ered6 egy6b igenyekr6l.

10.) A sze?z 6d6s meqsziintet6se

10.1 A jelen szez6d6s a ferek kdrcsonos kdterezetts6geinek maradeKaran es
szez6desszeru teljesitesevel - figyelembe v6ve a Jzez6d6s 6. 1 . pontjaban
meghatarozott teljesitesi hatdrid6t is - szfinik meg, amennyiben a szez6d6s m5skent
nem rendelkezik.

10'2 A Megrendel6 a vallalkoz6hoz intezett nyilatko zallal, a j6v6re n6zve, azonnali
hatSllyal megszUntetheti a jelen szez6d6st, ha:
- a V6llarkoz6 szez6d6ses kdterezettsegeit s0ryosan vagy ism6terten megszegi;

- a V6llalkoz6 a Megrendel6 altal megadott 6sszeni hat5rid6n belUl nem tesz eleget
a felhiv6snak, hogy szez6d6sszer kdtelezettsegeinek tegyen eleget;

- a Vdllalkoz6 ism6telt felsz6lit6s ellenere nem teljesiti a Megrendel6 6ltal adott
utasltasokat;

- b5rmely a Kbt.-ben meghatdrozott kiz1ro ok bekovetkezik a V6flalkozovar
szemoen;

- a V5llalkoz6 5rtal fizetend6 k6tb6r 6sszege er6rte a jeren szez6d6s 9.5., iI. 9.6.
pontja szerinti maxim6lis m6rt6ket;

- a vSllalkoz6 k6sedelem eset6re tr:lz6tt p6that6rid6t k6vet6en 10 napon tili
k6sedelembe esett.

10.3 Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szez6d6st azonnali hatallyal felmondani
na:

- a V6llalkoz6ban kdzvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szeryezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontj6ban
meghatarozott felt6teleknek.

- a V6llalkoz6 kijzvetetten vagy kozvetlenOl 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.

Vdllalkoz6 az e pontban foglalt felmondas eset6n a szez6d6s megszrlnese el6tt
m6r teljesitett szolg6ltat6s szez6d6sszeni p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.



10.4. Amennyiben a VSllalkoz6 a hatelyos szez6d6s elnyer6se erdek6ben, vagy annaK
teljesit6se sor6n veszteget6shez, csal6shoz, k6nyszerhez, vagy
versenykorl6toz6shoz folyamodik vagy ezek gyanrlja mer0l fel, a projekt V6grehajtoa
tudom5s6ra jut6st6l szdmitott 1 even belul eldllhat a szez6d6st6l, ezzel egyidejuleg
6rtesiti a magyar hat6s6gokat. A V6llalkoz6 tudom6sql veszi, hogy r6sz6re-a gyanO
kivizsg6l6s5nak lezirisaig nem t6rt6nik kifizet6s. Amennyiben bebizonyosodik]nogy
a Y6llalkoz6 veszteget6shez, csal6shoz, k6nyszerhez, vagy uersenykorl6toz6shoz
folyamodott, a szez6d6s ellen6rt6ke nem kerul r6szere kifizet6sre, tovabb6 a sECo
ddntEse alapjen meghaterozott vagy hat6rozaflan id6re kizirhat6 a sEco 6ltal
finanszirozott projektek kapcsdn t6rt6n6 Megrende16sekb6l.

10.5. A s7ez9d6 felek megdllapodnak abban, hogy jelen szez6dest k6z6s megegyez6ssel
csak irSsban szuntethetik meg. Ebben az esetben a Megrendel6 koie6i a mdr
teljesitett szolgaltatasokat a V6llalkoz6nak kifizetni, a Vdllalkoz6 pedig koteles a
folyamatban l6v6 szolgSltat6st elv6gezni.

10.6. Azon, a jelen szez6des alapjdn fenn6ll6 jogok 6s kdtelezetts6gek, amelyeknex
termeszettikn6l fogva tov6bbra is fenn kell maradniuk, ki.ilonos tekinGttel a titoltartesi
kotelezetts6gre vonatkoz6 rendelkezesekre, a jelen szez6des megszfin6s6t
k6vet6en is hat6lyban maradnak.

10.7. A jelen szez6d6s bermely okb6l tort6n6 megsz(n6se eseten a V6llalkoz6 a
szez6d6s megsziin6s6t6l sz6mitott 5 (ot) munkanapon beltrl k6teles a Megrendeki
r6sz6re visszaadni minden, a Megrendel6 6ltal a V6llalkoz o szam6ra a sz'ez6d6s
teljesit6se 6rdek6ben 6tadott dokumentdci6t, adatot 6s azok mdsolatait stb., valamint
a Megrendel6 szAm'ra a jelen szez6d6s szerinti kotelezetts6gei teljesitese kapcs6n
k6szitett anyagot.

1 1.) Eqv6b felt6telek. rendelkez6sek

11 .1 . A vellalkoz6 k6telezi magdt, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szez6des
teljesites6vel dsszefugg6sben olyan k6lts6geket, melyek a k6zbeszez6sekr6l sz6l6
2o11.6vi cVlll. tv. (Kbt.) 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti fett6teleknek nem
megfelel6 t6rsasdg tekintet6ben mertrlnek fel, 6s melyek a vflllalkozo ad6koteres
jiivedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak;

Vallalkoz6 kdteles a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetet az ajenlatk6r6 szemera megismerhet6v6 tenni 6s a fenti bekezd6s
szerinti 0gyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesfteni.

11.2. Szez6d6 felek a szez6d6s teljesitese sor6n, 6s azt k6vet6en is kotelesek egym6s
uzleti j6 hir6t meg6rizni, tov5bb6 a szez6d6s teljesitese sor5n egym5sr6l
tudom6sukra jutott adatokat, t6nyeket, tizleti titkokat 6s m6s bizalmas inform6ci6kat a
szez6d6s megsz(ndse ut6n is harmadik szem6ly tudom5s6ra csak az 6rintett f6l
el6zetes, i16sos hozzdj6rul6sdval hozhatjdk.

11.3, Felek a jelen szez6d6s viszonylat6ban a szellemi tulajdont 6rinto k6rd6sekben
meg6llapodnak, hogy Megrendelo jogosult a jelen szez6des t6rgydt k6pez6
Szolg6ltates eredm6nyek6ppen l6trejdv6 szellemi term6kek tetszoleges p6ld5nyban
6s m6don val6 tov6bbi felhasznSl5s6ra igy b5rmely term6k vagy term6kr6sz
tobbszoroz6s6re, Stdolgoz6s6ra, tovdbb6 e tev6kenys6ge kor6ben 3. szem6ly
jogosit6s6ra a Szez6i mfi tovdbbi felhasznAl6s6ra.



11 .4. Szez6d6 felek a kdzdttUk felmerUl6 vitSs k6rd6seket bek6s riton rendezik. Annak
eredmenytelens6ge eset6n, amennyiben a helyi bir6sdg hatdsko16be trartozik,
melyn6l a Megrendel6 sz6khelye szerinti Bir6s6g illetekess6g6t kotik ki.

11.5. Jelen szez6d6s 4 azonos 6rv6nyfi p6ldanyban magyar nyelven k6szult, melyb6l a
lelek 2-2 p6ld6nyt kapnak.

1 1 .6. Jelen szez6des mell6kletei a szez6d6s elv5laszthataflan r6sz6t k6pezik.

11-7 . A szez6d6s 6s mell6kletei kozdtti ellentmond6s eset6n a szez6d6s 6rtelmez6s6re az
al6bbi sonend az i.6'nyad6:
1. Szez6d6s,
2. Ajdnlatt6teli felhiv6s 6s dokument6ci6.
3. Vdllalkoz6 aj6nlata.

Felek e meg6llapodSst egytittes elolvas6s 6s 6rtelmez6s utdn, mint akaratukkal mindenoen
megegyez6t j6v6hagyjdk, atiirjdk.

1 . szdmi mell6klet: az ell6tand6 r6szletes feladatok

MAtrahina,2014. m6rcius 31 .

k6pviseli:
Dr. Urb6n L6szl6 PhD. F6igazgat6 F6orvos

V6llalkoz6
Kraft & Associates Bt.

k6pviseli:
dr, Kraft P6ter Ugyvezet6
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1. szem0 mel16klet: az elletand6 reszletes feladatok

A projekt tisszefoglal6 bemutatasa

A Svajci ..HozzA*|J]es segits6g.6vet m(kdd6 ,,Gyogyito Regi6k', projekt
megvalosul6sa hozz4erul majd az Eszak-magyarorszdgi es az EszakatfOldi r6gi6k
eg6szs6g-, 6s gy6gyturisztikai versenyk6pess6g6nek novel6s6hez.

Az elnyert forras 1'099'779 svajci frank, a ket6ves projekt meghosszabbitott
hat6rid6vel 2014. junius 30-ig tart. Eredmenyeit ezt kdvet6en 6t 6ven kereszttil fenn
kell tartani, hasznositani kell. Ez rem6lhet6 a projekt soran kifejlesztett szolgjltatds
csomagokt6l 6s a l6trehozott mdrka 6s alm6rk6kt6l. A markarendszer
kommunikecios rizenetei eljutnak a kolfdldi 6s a hazai c6lcsoportokhoz. ami
megndveli az 6rdekl6d6st a ,,Gy6gyit6 Regi6k" irant, igy ndveked6s rem6thet6 a
venddgek 6s a vend6g6jszakdk szemeban 6s a vend6gkdlt6sben is.

A projekt 6l6n a Matai Attami cy6gyint6zet dll. A konzorcium tovdbbi tagjai:
Debreceni Egyetem Orvos- 6s Eg6szsegtudomanyi Centrum, Magyar
Eg6szsegturizmus l\.4arketing EgyesLilet, Dr. Rubovszky Tan;csad6 6s TurisaikaiBt.,
Gydngyos-Metra Turisztikai Kdzhaszni Egyes0let, Debrecen 6s Hortobdgy
Turizmus66rt Egyesrilet, Siroki ldegenforgalmi 6s Turisztikai Egyestitii,
Mataderecske Kcizsegi Onkorm6nyzat.

A projekt v6gs6 c6lja,,cy6gyit6 r6gi6k" erny6m6rka n6v alatt almarkekkat es
vedjeggyel femjelzett, a terseg vezet6 sz6llodeiban es a MAcy-ban et6rhet6,
evidenciekra alapozott egeszs6gijgyi szolgaltatas-csomagok kialakitasa 6s
6rtekesitese a hazai 6s kiilftitdi idegenforgalmi piacokon.

A szakmai program megval6sit6saban a N4AGY, a DEOEC 6s a konzorciumi taook
szakemberei mellett tovebbi felkert hazai szakemberek kozrem(kddnek. Ene €pitve
kdlcsdndsen el6nyds, hosszri tev0 szakmai egytittm0kdd6sek, jnt6zm6nyi
kapcsolatok, elldtdsi h6l6zatok kiatakitasara tdrekszunk. A kiatakitott szotgeltat6ai
struktUret 6s kinalatot a hagyomenyos hazai 6s kulfdldi (kornyez6 orszagok, EU,
orosz 6s FAK piac, esetleg tavol kelet, Kina, Japdn) eg6szsegiigyi idegenforgalmi
piac mellett tervezzuk felkinalni a v6lhetoen b6vUl6 hazai eg6szs6gp6nztari, biztosit6i
kair szemera is.

A projekt lelenlegi helyzet

Orvos-szakmai szempontb6l feltdrSsra 6s feldolgozasra kerriltek a legfontosabb
adotts6gok, meghatarozasra ken]llek a szolgaltatiisi csomagok, felt6telek. A MAGy
felk6sziilt ana, hogy sajat, hazai viszonylatban igen szinvonalas infrastruktorajanak
6s szemelyi ellomenyanak kiaknazasaval 6s celir6nyos fejlesztesevel, szeleskdrii
egy0ttmiikdd6sek kialakitasaval az egeszsegUgyi, az idegenforgalmi-turisztikai 6s a
sport agazatban, szakmai 6s mes befektetok bevonaseval, magdnfinanszirozas
r6ven fokozatosan felfejlessze ezt a tev6kenys6get.

A program r6vdn szakiranyi orvos-eg6szs6gijgyi 6s
anyagok 6s know how, kapcsolatrendszer (hazai
egeszs€grigyi 6s szallodaipari, valamint turiszlikai

idegenforgalmi szakmai
6s sv6jci szakemberek,

€s egeszsdgturisztikai



intdzmenyek, svajci konzultAns es szolgiiltat6k, majdani ert6kesitesi haldzat elemei),
celir6nyosan fejlesztett informatikai rendszer, mdrkarendszer, termek 6s marketing
strategia, oktatasi program ell ehhez rendelkez6sre, illetve folyik az elkdszit6silk. A
program vezet6i felm6rt6k, hogy melyek azok az adottsegok, lehet6s6gek,
hienyoss69ok 6s veszelyek, amelyek befoly6sol.iek egy jdvedelmez6 6s fenntarthato
egeszs6gturisztikai program m0kddteteset 6s a svejci programt6mogatAst -
amennyire annak felt6telei 6s megiirokdlt keretei engedt6k - ennek megfelel6en
felhasznelni. Jelenleg folyik annak a menedzsel6, koordinelo szeryezerneK a
kialakitdsa, amely k6pes a program eredm6nyeit a programtemogatds
megsz0n6s6vel hasznositani 6s a gyakorlatba atiiltetni, a sz0kseges
egyi.lttm(kddeseket m[kddtetni, a fejleszteseket el6kesziteni, koordin6lni.
El6keszuletek tdrt6ntek egy, a hazai adotts6gokat 6s a nemzetkdzi elvarasokat
dsszhangba h026 min6s6gbiztosit6si 6s akkredit6ci6s rendszer kialakit6sara rs.

A fejleszesek egyik meghat6rozo eleme a c6lirdnyos infrastrukt0ra fejleszes. Az
orvosi tuddst 6s az eg6szs6grigyi szakmai szolgaltatasok igenyes hazai 6s
idegenforgalmi hasznositesat eg6szs6g- €s gyogyturizmus keret6ben jelent6sen
akadevozza, hogy e sajatos klienskdr ig6nyeit val6jeban sem egy ,,klasszikus"
korh6z, sem egy ,,hagyom6nyos" szelloda (wellness vagy lgynevezett gy6gyszal16)
sem k6pes megfelel6en kiszolgalni. Ezert alakult ki a kett6 6tvdzet6b6l az
ugynevezett ,,medical hotel", amelynek reven egyottesen, koordinSltan 6s egymest
tamogat6an, szem6lyre szabottan biztosithat6k a magas szinvonali 6s szakszeru
eg6szs6grigyi szolg6ltatdsok, a k6nyelmi feltetelek 6s a sz6llodai szolg6ltatasok.

Konkr6t eredm6nyek

Az orvos-szak6rt6k elk6szitettdk a szolgeltatesi csomagok es a vezet6 term6kek
kidolgoz6set megalapoz6 szakmai kutatasokat. A vezet6 termekeket ezek
felhasznSl6siival hat6roztuk meg. A szolg6ltat6si csomagokat az orvos-szakert6k 6s
a bevont gyogyint6zm6nyek javaslatai alapj6n szak6rtoi segits6ggel hatiiroztuk meg.
Debreceni szakert6k bevones6val kidolgozasra keriilt a 'medical hotel"
kriteriumrendszere. Elk6szijlt a k6t r6gi6 vonzer6 leltiira. Informatikai szakemberek
bevonesaval olyan internetes eszkoz fejleszettrink ki a projekt szem6ra, amely a
medikai 6s turisztikai piac szerepl6it kdti 6ssze egy kiizds platformon. Ez a platform
alkalmas arra, hogy az egeszs6gtigyi int6zmenyek, medikai, turisztikai szolgeltat6k,
orvosi praxisok, utazasi iroddk 6s egyeb szolgdltat6k publik6ljak az dltaluk kinelt
termekeket 6s szolgaltat6sokat, ig6nybe vegy6k (eldjegyezz6k) egymas
szolgeltatasait, kozds term6keket alakitsanak ki (co-branding) 6s optimalizljak a
vesarl6i logisztikat. Ez korczetfi megold6st ny0jt a hazai 6s kulfdldi partnerek
egyUttm0k6d6sere 6s az egymds kdzott generdlt tranzakci6k elszamolas6ra,
6rdekeltsegi konstrukci6k megteremtdsere.

A szolgaltat6-rendszer szolgaltatasi csomagjainak alaptipusai a kovetkez6k: 1.
Megel6zesi 6s sz(r6si csomagok, 2. Celirenyos kivizsg6l6si, Intervenci6t elok6szit6
csomagok, 3. Intervenci6s csomagok, 4. Intervenciot koveto lebadozasi csomag, 5.
Rehabiliteci6s csomag, 6. Krdnikus gondozdsi csomag.

A M6travidek 6s a MAGY eseteben, a MAGY megldvo adottsdgaira alapozya az
alebbi szaktertileteken alakithat6k ki szakszeriien, biztonsegosan 6s gazdasagosan
6rtekesithet6 szolgaltatdsi csomagok (az egyes csomagok egym6ssal.
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osszevonhat6k): kr6nikus l6gzrlszervi 6s leg0ti allergi6s (teljes kdrfi), sziv-6nendszeri
(kiv6ve intervenci6), onkologiai ellSt5s sz6mos terrilete.
Tov6bbi egyUttmrikddci partnerek bevonis6val, de a tervezett ,,medhotel'-MAGY
meghat6roz6, koordin6l6 szerep6t fenntartva az alAbbi szakterriletek bevon6s6val
szervezhet6k meg szolg6ltat5si csomagok: sziv-6rrendszeri (intervenci6 is),
mozg6sszervi (mfiteti is), onkol6giai (teljes kor(), medd6segi ell6t6s, meghatarozott
6letszakaszokhoz 6s foglalkozdsokhoz kdt6d6 komplex eg6szs6giigyi probl6m6k,
sporteg6szs6grigyi sztiksegletek.

A tersegben es a MAGY kozvetlen kozel6ben tobb kiemelked6 szinvonal0 sz6llooa
6s mds idegenforgalmi szervezet is tal6lhat6, amelyekkel egyeztet6sek tort6ntek 6s
k6szek olyan szolgdltatSsokat biztositani, amelyek nem esnek az orvosi gy6gy6szati
turizmus keret6be, de igeny eset6n a szolg6ltat6si csomaghoz t6rsithat6k vagy
al kalomszertien el6rhetciv6 tehet6k.

Hossz0 tiv0 lehet6s69ek, nemzeti jelent6s6g

A MAGY 6s a vele egyUttm(kodci szakmai mUhely elhivatotts6g6b6l eredcien, a
t6rs6g adotts6gaib6l 6s a Sv6jci HozzAj6rulits r6v6n akkumuldlt ,,know hovy'' 6s
eszkcizok segits6g6vel egyedUl6ll6 fejl6d6si potencidrl jott l6tre. Magdrn 6s kozforrdsi
befektet6sek r6v6n 6s az 6rintett szakmapolitikai vezet6s - emberi er6forr6s
(eg6szs6grigy, sport), gazdas6g (idegenforgalom, v6llalkoz6sfejlesztes),
videkfejleszt6s (helyi beszSll[t6k, szolg6ltat6sok, foglalkoztat6s fejleszt6se) -
t6mogat6s6val ez kiakn6zhat6, ami 0j t5vlatok nyilhat a hazai gazdasAgi-tarsadalmi
kibontakoz6s szAmAra. Ennek r6v6n egy 0jabb elemmel brivithet6 a hazai
eg6szs6gtudatos 6s fizet6k6pes (vagy azz6 tehet6) lakoss5g 6ltal elerhet6
szolg6ltat6si paletta 6s osztondzhet6k a nagy munk6ltat6k, eg6szsegp6nztarak es
biztosit6k kin6lataik b6vit6s6re. Hosszabb t6von jelent6sen javithat6 a hazai
eg6szs6gr-igyi kapacit6sok kihaszn6lts6ga 6s jovedelemtermel6le, szinvonala rs.
Mindenk6ppen ij, 6gazatok kozdtti egytittm(kodesek alakithat6k ki 6s jelentcisen
gazdagithat6, bcivithetcii HazAnk szerepvdllal6sa 6s r6szesed6se a minos6qi
nemzetkOzi eg6szs69turisztikai piac beveteleibcil.
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3. r6sz: Benchmarking elk6szit6se 6s kidolgoz6sa

A nyertes ajdrnlattev6 feladata, hogy a jelenlegi gy6gy-turisZikai ,,teljesitm6nyt",
illetve a projekt megvaldsft6sa ut5ni tervezett ,, eg6szs6gturisZika teljesitm6nyt" - a
projekt megval6sit6ival kozosen meghat6rozott referencia pontok alapjen - ert6kelje.

Az 6rt6keles c6lja tehdt a lehet6segek felm6r6se, dsszehasonlitdsa m6s fOldrajzi
t6rs6gek gy6gyturisztikai teljesitm6ny jellemz6ivel, valamint annak ki6rt6kel6se,
hogy a m5rkastrat6gia 6ltal megjelolt noveked6si tervek osszhangban vannak-e a
rendelkez6sre 6ll6 lehet6s6gekkel.
A benchmarking tanulm6ny a ki6rt6kelt adatok alapj6n fogalmazzon meg szakmai
javaslatokat az elemzett koncepci6val kapcsolatban mind t6rs6gi, mind regi6s
szinten.

A tanulmdnyban a nyertes ajdnlattevci a projektben megval6sftott orvos-szakmai
kutatasok eredm6nyeit, a m6rkastrat6giai tervet, a vezet6 term6kcsomagokat
figyelembe v6ve kialakit egy olyan benchmarking mutat6rendszert, mely lehet6ve
teszi a 169i6k eg6szs69turizmussal kapcsolatos jellemz6inek osszehasonlithat6sagat
belfoldon es kiilfoldcin egyar6nt. Elv6r6s, hogy ez a rendszer a j6vribeni
piackutatdsok elv6gz6s6re alkalmas legyen, 6s az elvartnal gyengebben teljesitri
termdkcsomagok kisz(r6s6t el tudja v6gezni, a probl6ma azonositaseval egyutt,
amely tdmpontot ad ahhoz, hogy a term6kcsomag mely jellemzcij6n kell m6dositani a
teljesitmeny javit6s6hoz.

A projekt keret6ben l6trejciv6 ernycim6rka 6ltal osszefogott rendszer mUkOd6s6t 6s
teljesitm6ny6t informatikai alapokra helyezett m6rka-monitoring rendszer felrigyeli. A
monitoring rendszer 6ltal figyelt param6tereket a benchmarking tev6kenys6g
kereteben kidolgozott mutat6rendszer halArozza meg, ez6rt a nyertes ajenlattev6
feladata a mArka-monitoring rendszer keszit6jevel val6 szoros egyUttmrikddes.
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