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PREAMBULUM

Az Aj6nlatk6r6 a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi Cvlll. torv6ny lll. r6sze alapj6n
kdzbeszerzesi eljdr6st bonyolitott le ,,Az SH/6/4 k6dszim0 'Gy6gyit6 R6gi6k' cimfi
pillyAzat megval6sitisShoz kapcsol6d6 oktatisi anyagok kidolgoz6sa, elk6szit6se
6s az oktatisok gyakorlati lebonyolitisa" t5rgyban. A klzbeszerz6s elj6r6st megindit6
felhiv6s 6s aj6nlati dokument6ci6, a kdzbeszez6si elj6r6s sor6n keletkezett
dokumentumok, illetve a V6llalkoz6 aj6nlata a szerzodbs alap dokumentumait k6pezik.

A lefolytatott kozbeszenlsi elj6r6s eredm6nyek6ppen Megrendel6, mint aj6nlatk6rd a
V6llalkoz6 ajdnlat6t fogadta el a kdzbeszez6si eljdr6s t5rgydt klpezo feladatok
elv6gz6s6re, ennek megfelel6en a Kbt. 124. S (1)'beklzd6se 6rteimeben felek szez6d6st
kdtnek jelen szez6d6s 6s az annak elv6laszthatatlan r6szeit k6pezo mell6kletei szerint.

1.1 Szerz6d6s t5rqva

1'1. A szez6d6s_t6rgya az Ajdnlatk616 Alral lefolytatott ,,Az SH/6/4 k6dsz6m0 ,Gy6gyit6
RrSgi6k' cima. pdlydzat megvat6sft.1sdhoz kapcsot6d6 oktatdsi 

",ry"g;x 
kidotfioiasat,

elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 noLoiizen6si-etj6rds
Aj6nlatt6teli Felhiv6s6ban 6s az Aj6nlati' Dokumentici6 lV. M6szaki teirdsfejezet6ben meghat6rozott feladatok (i tov6bbiakban Szolg6ltat6s) teljesit6se. (ADokumentdci6 lV. fejezetenek vonatkoz6 r6szei, azaz az ell6tand6 r6szletesfeladatok jeren szez6d6s 1. sz6m6 meil6kret6i repezil<).

A Szolg6ltat6s r6szletes tartalm At az Ajdnlati Dokumentdci6 6s az ide vonatkoz6hat6lyos jogszabdlyok szab6tyozzak,. amely a-dzolg6ltat6s r6szletes tartalm6t ismeghatdrozza, igy azt vattatrozo a szotgttatas jelen szez6d6sen trilispecifik6l6sak6nt tudomdsutveszi. rv'vr' e.e'i
(Az Ajdnlatt6teli Felhiv6s, az Ajdnlati.DokumentSci6, 6s a V6ltalkoz6 6ltat tett aj6nlat aszez6d6s etvdlaszthataflan reiz6t k6pezi.j' 

-..---'-'



'1.2. A Vdllalkoz6 jelen szerz6d6s al6ir6sdval a Szolg,ltatesnak a szez6desben
rdgzitettek szerinti teljes k6rU, szakszeru 6s hatarid6re t6rten6 leljesitdset vellalja.

1.3. Szerz6d6 felek kdlcsdnosen 6s egybehangz6an kijelentik, hogy Megrendel6 a
szez6des teljesitesehez sziikseges valamennyi kdvetelmenyt az 1. szemi
mell6kletben megadta. Amennyiben Vellalkoz6 szAmAta az 1. szami mell6kletben
nem szerepl6, illetve a k6zbeszerzesi etdr6sban nem tistazot, de a teljesit6shez
sz0ks6ges egy6b informdci6ra van sztiks6ge, kdteles az inform6ci6-ig6nyer6l
lregrendel6t haladektalanul ertesiteni. Megrendel6 vdllalja, hogy a Vellalkoz6 6ltal
k6rt, a szen6desszero teljesit6shez sziikseges minden egydb informeci6t, adatot,
nyilatkozatot, hozzajerul6st megfelel6 hatdrid6n belul Vellalkoz6 rendelkez6sere
bocs6t.

2.) Szerz6d6s 6rt6ke. fizet6si felt6telek

2.1. A Megrendel6 a jelen szez6d6s szerinti szolgeltatdsok ellenert6kekent a
Villalkoz6nak vellalkozesi dijat tartozik fizetni.

A vallalkozdsi dij dsszege nett6 23.500.000 Ft azaz nett6 Huszonhdrommillid-
dtszazezer forint.

Ezen dsszeg teljes egesz6ben latlalmazza a jelen Szerz6desben szerepl6
valamennyi Szolgetat6s ellenerteket. A tentieknek megfelel6en V6llalkoz6 a jelen
pontban rogzitett vallalkozisi dijon t0lmen6en semmilyen jogcimen nem jogosult
Megrendel6t6l tovabbi dij- vagy koltsegterites igenyl6s6re.

A villalkozesi dij tekintet6ben a szez6d6s hatdlya alatt az 6lblanos forgalmi ad6
elszemol6sa, illetve megfizetese a mindenkor hatelyos AFA tdrveny alapjen tortenik.

2.2. Megrendel6 el6leget nem fizet. A vellalkozesi dijat a Megrendel6 a Vellalkoz6 dltal
kiellitott sz6mla alapjen Kbt. 130. S -ban es a Ptk. 6:130. S (1)-(3) bekezdeseben
foglaltak szerinti modon fizeti meg 6tutal6ssal a Vellalkoz6 szeml6jdra. A hiba anul
kitdltdtt szemlat a Megrendel6 a szamla k6zhezv6tel6nek napjdtol sz6mitott 30 napon
belUl k6teles a V6llalkozo sz,mlajdra megfizetni. R6sz-szamla kiallitis,ra Vdllalkoz6
nem logosult.

2.3. A fizetesi feltetelek kapcsdn iranyad6 jogszabatyok tekintet6ben Megrendet6 fethivja
a Vdllalkoz6 figyelmet az ad6z6s rendj6r6t sz6l6 2003. evi XCll. torv6ny (Art.) 36/A. S_
dban foglaltakra 6s annak jelen szez6d6s sordn tdrten6 drvenyesites6ie.

2.4. Megrendel6 kijelenti, hogy rendetkezik a vdltalkoz,si dij szez6des hatalya alatti
kifizet6s6hez sziikseges penzugyi fedezettel 6s eleget tud tenni fizetesi
kdtalaratrc6^AnaL

2.5. Az dllamhAztartasr6l sz6t6 2011. evi CXCV. tdrveny 41. S (6) bekezd6s6re
figyelemmel a kdzbeszezes eredm6nyekent nem kothet6 ervenjesen szez6d6s
olyan jogi szem6llyel, jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6 szervezettel, illetve a
letrej6tt szez6des alapjen nem teljesithet6 kifizetes olyan szervezet r6szere, amely
szervezet nem min6sul 6flethatd szeryezetnek. Az e athato szervezer
meghat6rozisat a nemzeti vagyonrol sz6l6 20.j1.6vi CXCVI. tdrveny 3. S (1)
bekezd6s 1. pontja tartalmazza.
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3.) A Szolqiltatas tetiesit6se 6s a felek ioqai 6s ktitelezetts6qei



3.1.

J.Z.

??

A v6llalkoz6 6ltal a jelen szez6d6s alapjan teljesitend6 feladatok reszletes leir6sdt a
. szerz6d6s alapj6ul szolg6l6 kdzbeszez6si eljdrds dokumentdci6j6ban (1. szemi

mell6klet) foglalt mtiszaki leiras tartalmazza.

A Vdllalkoz6 kdtelezeftseget v5llal arra, hogy a Megrendel6 szamara a jelen
megSllapoddsban meghat6rozott szolgSltat5st sajdt kriltseg6n elv6gzi.

A V6llalkoz6 koteles a munkavEgz6st rlgy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdas6gos 6s gyors elv6gz6s6t. V6llalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerz6si eljdr6s
alapjen megkotdtt szez6d6s, illetve Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljirni. Az
utasitds nem terjedhet ki a munka megszervez6s6re, illet6leg nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.

A V5llalkoz6 k6teles a Megrendel6t minden olyan korulm6nyr6l halad6ktalanul
ertesiteni, amely a teljesit6s eredm6nyess6g6t, vagy kell6 id6re val6 elv6gz6s6t
vesz6lyezteti, vagy gdtolja. Az ertesites elmulasztes6b6l ered6 kdr6rt a V6llalkoz6
felel6ss6ggel tartozik.

Ha a Megrendel6 celszertitlen vagy szakszer(flen utasit6st ad, erre a V6llalkoz6
koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztet6s elmulaszt6s6b6l ered6 kdr6rt a V5llalkoz6
Iqlqtq: H." azonban a Megrendel6 a figyelmeztet6s eilen6re utasit6s6t fenntartja, a
vallalkoz6 koteles a Megrendel6 utasit6sa szerint, annak kockezat{ra a munkdt
elv6gezni.

A VSllalkoz6 a Megrendel6 utasit6sa szerint sem v6gezheti el a munkdt, ha ez
jogszab6ly vagy hat6s6gi rendelkez6s megsert6s6re vagy 6let- 6s vagyonbiztonsdg
vesz6lyeztet6s6re vezetne.

A v_6llalkoz6 az ig6nybe vett alvdilalkoz6 magatartase6rt, mint sajdtj66rt fetel.
AlvSllalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n V6llalkoz6 tudom6lul veszi
Megrendekl azon jog6t, hogy jelen szez6d6st azonnali hatdllyal V6llalkoz6val
felbontsa 6s az ebbcil ered6 k5rdt V6llalkoz6 fele 6rv6nyesiti. Ezen felul Vdllalkoz6
felel minden olyan kdr6rt, mely az alv6llalkoz6 jogosulaflan ig6nybev6tele n6lkul nem
kdvetkezett volna be.

A vallalkoz6 teljesites6ben koteles kozremukodni az olyan alv6llalkoz6 6s
szakember, amely a k6zbeszez6si eljdrhsban r6szt vett az aianlattev6
alkalmasseg6nak igazol6saban. A Vdllalkoz6 k6teles Megrendeltinek a teljesit6s
sordn minden olyan - ak5r a kor6bban megjeldlt alvdllalkoi6 helyett igenybe venni
kivSnt - alv6llalkoz6 bevondsat bejelenteni, amelyet az aj6nlat6ban riem nevezett
reg 9s 3 bejelent6sser egyutt nyiratkoznia keil arr6r is, hogy az 6rtara igenybe venni
kivdnt alvSllalkoz6 nem ill a Kbt. 56. g - vatamint, ha J megeltiz6 k-ozb'eszezi3si
elj6r6sban azt ajanlatker6 er6irta, az 57. s - szerinti kizdr6 okok hat6lya alatt.

Az olyan alvdllalkoz6 vagy szakember (a tovdbbiakban arv6llarkoz6) helyett, aki vagyamely a kdzbeszez6si erjdr6sban r6szt vett a Vd arkoz6 
'art<aimass6g6nli

igazol6s6ban, csak a Megrendel6 hozz6j6rul6sdval 6s aboan az esetben vehet r6szta teljesit6sben m5s arv6ilarkoz6, ha a szez6d6sk6t6st kcivet6en -;
szez6deskdt6skor el6re nem ldthat6 ok k6vetkezt6ben - be6llott 16nyeges korulm6ny,
vagy az alv6llalkozo bizonyithat6 hibes terjesitese miatt a szez6d6i vigy annar ejy
resze nem fenne teljesithet6 a megjerolt arvdlarkoz6val, 6s ha a vaiiwozo az't4alv5llalkoz6val egyutt is megferer azoknak az arkarmass69i kciveterm6nyeknek,
melyeknek a Vdilarkoz6 a kdzbeszez6si erj6rdsban az adott arvailarkoz6vai egyuti
felelt meo.

3.4.

3.6.
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Az alvAllalkoz6 szem6lye 
_ 
nem m6dosithat6 olyan esetben, amennyiben egymeghatarozott alv6llalkoz6 ig6nybev6tele az erintett szolgdltat6s iaj6tos

tulaidonsegait figyelembe veve a kdzbeszez6si elj6rdsban az ajanta"toi ert&et6l"xor. meghatSroz6 kdrUlm6nynek min6s0lt.

3.8. Amennyiben a jelen szez6d6s mdsk6nt nem rendelkezik, a szez6d6s teljesit6s6hez
szokseges, az j. sz6m!.meil6kretben meghat6rozott feradatok erratasanoz'siu1siges
minden technikai fett6tel biztosit6sa a vittatkoz6 k6tts6ge es tetaoaii,-1til6il;;n ,munkav6g.z6shez szukseges heryis6gek, eszk6zok Es egy6b rrn["]"rtJi"r"x
biztosit6sa.

3.9. A Vdrrarkoz6 szez6d6sszer{ terjesitese eseten a Megrendel6 dij fizet6s6re kdteles, a
Jelen szez6d6s 2. pontja szerint.

3.10. A- Megrender6 jogosurt a.Vdilarkoz6 tev6kenys6g6t 6s a szorg6rtat6s terjesit6s6nekforyamatdt eilen6rizni. A v6ilarkoz6 nem meitesur 
" ,r"Looe"r."il- t"riu.ite,

felel6ss6ge ar6r, ha a Megrender6 az e[en6z6st ermurasztotta vagy nem megr;reroen
vegezte el.

3.1 1 . Ha a Megrender6 a Vd[arkoz6 terjesitese rev€n rij ergondordsr6r, megord6sr6r vagyismeretr6r szerez tudom6st, ezt a v6lrarkoz6 er6zetel hozz6jdrurdsa 
-n6lkul 

mdssalnem k6z6lheti.

4 1 . A sze.z6drr ferek rdgzitik, hogy a v6[arkoz6 koteres a jeren szez6d6s szerintiszotgattatas tetjesit6s6re meghaterozott hat6rid6 betart5sSra, v;ta;ini;;;;tg;ttatas
marad6ktaran ierjesites6re az ajedal ban €s a szezrld6sben, varamint 

"ii l.rar,:mellekretben fogrartak arapjdn, varamint a m szaki es szakmai rou"t"rn,iny-"rn"k
megfelelcien.

4'2' A terek megSflapodnak ab-ban, hogy a jeren szez6d6sben r.gzitett veflarkoz6ikdterezettsegek akkor min6stiiner nitaria-ooen terjesitettnek, na- a vari"rr.oro 
"szotgdrtatisokat hidnytaranur, a jeren szez6d6s 

' 
o. t . poniiauLn 

- 
,"gh;t';;rotthatdridon beltrl teljesitette es a Szolg6ltatas eredm6ny6t 6tadia.

4 3. A vallalkoz6 koteres a Megrender6t a terjesites idejer6r regar5bb dt munkanappar er6bb6rtesiteni.

4 4 A V6ilarkoz6 koteres a sr,?zoces tdrgy6l k6pez6 szorg6rtates eredm6ny6t a terjesiteshert,ere ir a Megrender6 ahar melioott limie-sza'iritani 
", ott aiJr,"r-ai-"i].,, nszolg6ltat6s eredm6ny6t csak a terjEsitd.i rt"rv"n, 

"r atv6terre ferjogositott r6szereadhatia at.

4.5. A Vd|arkoz6 koteres a szezddes tdrgyirt k6pez6 szorg6rtat6s eredm6ny6t a meqadotthataridore dtadni. Et6tetjesir6s csak ilr,'"gr"'nO"tt,, ho;4;;;'iil;;];;i;;:*r"
+ o 

l-v-alf3lt9z6. akkor.terjes(^ha a szorg6rtates t6rgydt k6pez6 szorgdrtatds eredm6nyemennyis6gi 6s mincis.6gi szempontb6r hienytatanuiLi'niuattanur 6taita.- 
- - --"'t

4.7. A Megrendel6 a munka 
_elv:g,i:.:, tetjesit6s_igazot6si jegyzokonywel igazolja. AMegrender6 a terjesites-igazor6si j.egyz6konyvei a terjesit6itcit szamitott 

-e- 
iivor.tnapon bertir dilitja ki 6s bocs6tja a varrarrozo i"no"ir"zrJi". ,,-,ir.i,iiiil", 

"ilriljii,e.nem {erjes vagy hib5s, a Megrender6 az itt methatarozott, a terjesites dtv6teret6lsz6mitott 8 napon berur irdsban at.or" ,J.ir"Ls kifog5sait, 6szrev6tereit a

Teliesit6s. teliesit6sigazoles



Vdllalkoz6nak, egyben a ktavitdsra esszerii hareridot jetdt meg A Vallatkozd kdteles a
teljesit6st a megadott hat6rid6n beliil kijavitani.

4.8. A V6llalkoz6 az igazolt teljesites alar'en a vAlatkozesi dijr6t szimtdt a it ki a
lvlegrendel6 nev6re. Az aleirt teljesit6s-igazol,si jegyz6kdnyv egy eredeti peld6nya a
sz6mla mell6klet6t k6oezi.

4.9. A Megrendel6 abban az esetben jogosutt a teljesites-igazolasi jegyz6kdnyv kiad6s,t
megtagadni, ha a Vallalkoz6 a jelen szerz6d6s 1. pontjeban, iltet6leg me 6kleteiben
r6szletezett feladatokat, vagy azok egy vagy tdbb r6sz6t nem, i etve nem a
megfogalmazott elv6resoknak megfelel6 m6don k6sziti el.

4.10. Szez6desszer( teljesit6snek kizer6lag az a teljesit6s tekinthet6, amety maradektalanul
megfelel a szez6d6sben v6llalt kdtelezettsegeknek, valamint a Ve atkoz6 6ttal
beny[jtott ajdnlatban foglaltaknak.

5.) Min6s€qi kifooesolas rendie

51 A szez6d6s r6szet kepez6 1. szrm0
parameterek szerint els6 osztdly0 min6s6gben

mellekletben meghatirozott miiszaki
kdteles a Villalkoz6 teljesiteni.

5.2 A szez6d6s tArgy6t kepez6 Szotgaftates eredm6ny6t a Megrendel6 az 6ttala megadott
teljesitesi helyeken a Vallalkoz6 jelenl6t6ben veszi et. A min6s6gi megvizsg6t6s helye
a teljesit6s helye.

5.3 A Megrendel6 vagy az eltala megbizott dtvev6 az 6sztett min6s6gi vagy mennyisegi
hibdt, annak felfedezose utan a Vellalkoz6val halad6ktalanul fOzii es egyUen
szavatossdgi igenyet meghalarczza.

5.4 A Vallalkoz6 a Szolgeltat,s eredmenye€rt az dtadjs-dtvetel napjat6t szemitott 3 havi
j6telldst vallal. Ezt kdvet6en felfedezett min6segi kjfog,sok nem erv6nyesithet6k. A
j6tellesi id6 alatt a min6s6gi kifogds ale es6 termeket a Veltatkoz6 

'k6teles 
njb6l

lesz,llitani, ennek elmulaszt6sa eset6n a Megrendel6 jogosult ezt a V6llalkoz6
k6lts69en p6tolni.

6,) A teliosit6s haterideie. a teliesit6s hetve

6. 1. A Vellalkoz6 kdtelezetts6get vallal arra, hogy a szerz6d6s targyAt kepez6 Szotgattates
eredm6nyet a Megrendel6 r6sz6re atadja, illetve elv6gzi legkes6bb a jelen sz;z6d6s
megkdtesenek napjat6l szem itott 90. napt6ri napig.

6.2. A teljesites helye:

Matrai Gy6gyint6zet, 3233 l\ilatraheza, Kijttertitet (7151. hrsz.)

7.) Kaqcsolattartas

7.1. V6llalkoz6 ..kdteles a Megrendel6t hatadektalanut t6jekoztatni minden olyan
k6dlm6nyr6l, amely az '1. szem0 mell6kletben r6szletezett feladatok e eteset
veszelyezleti vagy gatotja, valamint a szolgdltatas tetjesites sordn 6szlett mindenolyan jelensegr6l es kdrulmenyr6l, amely a szolgaftates nyijlasdnak
akadilyoztatrs6val iisszeftigg.

7.2. Felek megillapodnak abban, hogy a szez6d6s teljesit6s6vel kapcsoratban a
Megrendel6 r6sz616l eljerni jogosult szem6ly..



N6v. Dr. Urb5n L6szl6 PhD, F6igazgat6
Cime: M6trai Gy6gyint6zet, M|lrahAza 3233 7151 Hrsz.
Tel: 0637/574-505
Fax: 06371574-527
E-mail: ioazqatas@maov.eu

V5llalkoz6 r6sz616l elj6rni jogosult szem6ly:

N6v: Erdei Janos lstv6n
Cim: 6722 Szeged Gutenberg u. 14.
Tel: 621555-595
Fax: 621555-595
Email: ikokszeqed@invitel.hu

7.3. Felek megdllapodnak abban, hogy a kapcsolattart6k szem6ly6ben vagy
el6rhet6s6g6ben bekdvetkezett v6ltozds16l halad6ktalanul, lr6sban 6rtesitik egymest.

7.4. Minden, a jelen szeztid6s keret6ben a felek altal egym6snak kUlddtt 6rtesit€snek
irott form6ban (aj6nlott levElben, telefaxon) kell tdrt6nnie. Ezen 6rtesit6sek hatelya a

, cimzett altali 6tv6telkor, illetve neki t6rt6n6 kezbesiteskor ill be.

8.) Felel6ss6q a teliesit6s6rt

8.1 A Vallalkoz6 jelen szez6d6s alapj6n koteles a Megrendel6 5ltal meghatSrozott
feladatokat, a jelen szez6desben el6irt m6don, eredm6nyesen elv6gezni.

8.2 A VSllalkoz6 hibasan teljesit, amennyiben szez6d6ses k6telezetts6g6t nem teljesiti,
nem hat6rid6ben teljesit, hi6nyosan, nem a megfelel6 min6segben teljesiti, vagy
egy6b m6don megszegi a szez6d6sben, annak mell6kleteiben foglalt felteteleket
vagy hatdrid6ket.

8.3. A Vellalkoz6 felel6s az Sltala nyrijtott Szolg6ltatds szakmai szinvonaldErt, tartalm66rt
6s teljes kdr0sege6rt.

8.4 A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a feladat teljesites6hez sztiks6ges szakmai, szellemi 6s
anyagi er6forrSsokkal rendelkezik 6s azokat a szez6d6s teljes id6tartama alatt a
feladat-meghatarozas szerinti Utemez6sben, 6s m6rt6kben biztositani fogja. Kijelenti,
hogy rendelkezik a tev6kenys6g folytatds6hoz szUks6ge osszes hat6sdgi enged6llyel,
mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tev6kenys6g megfelel6 szintfi ellat6s6hoz
sztlks69es.

8.5 A feladat teljesit6se alatt bekdvetkezett, a vdilatkoz6 ugyvitel6t 6rintd szabdlyok
v6ltozSsa a V6llalkoz6 erdekk6r6be esik, az annak val6 megfelel6s6t a V6llalkoz6
k6teles biztositani. '

8.6 A V5llalkoz6 felel minden olyan kdr6rt, amely abb6l ered, hogy nem teljesiti
hatdrid6ben a kdtelezetts6geil.

8.7 Amennyiben harmadik szem6ly a Megrendel6vel szemben a Vdllalkoz6 felr6hat6
tev6kenysegevel dsszeftlgg6sben ig6ny6rv6nyesit6ssel l6p fel, rlgy a V6llalkoz6
koteles a Megrendel6t a karterit6s al6l halad6ktalanul mentesfteni, 6s
tevekenyseg6ert felel6sseget v6llalni, kiv6ve, ha a kdr a Vdllalkoz6 ir6sbeli
figyelmeztet6se ellen6re a Megrendel6 altal fenntartott c6lszer0tlen, szakszerfitlen



vagy jogellenes utasites eredm6nye; a Vellalkoz6 bizonyitja, hogy a kar elhAritdsa
erdekeben a jelen szerz6d6s szerint, illetve igy jert el, ahogy az altalAban elv,rhat6.

8.8 A Vallalkoz6 mentesiil a felel6ss6g al6l, amennyiben a Megrendel6 nem teljesitette
marad6ktalanul es/vagy hatdrid6ben a szee6d6sben meghat,rozott, illetve a
teljesit6s soren jelentkez6 kdtelezettsegeit.

8.9 Szerz6d6 Felek mentesillnek a Jelen Szee6d6s alapj,n 6ket terhel6 kdlelezetts6gek
teljesitesenek reszleges, vagy teljes elmulasztisa miatti felel6ssdg al6l, amennyiben
azok ..vis maiol k'vetkezm6nyek6nt illnak be. A ,,vis maio/ Jogalomk6r6be tartoznak
mindazok az esem6nyek, amelyek a Jelen Szer26d6s hat6lybal6p6set kdvet6en
merulnek fel, es amelyek olyan rendkiviili term6szet0 vagy emberi eredetU
esem6nyek, hogy azok bekdvetkeztet a Szerz6d6 Felek nem lethattek el6re, illetve
nem ker0lhett6k el semmilyen 6sszerii intezked6ssel. Ezen rendkivuli esem6nyek
kor6be tartoznak, kuldndsen, de nem kizdr6lagosan: az eNiz, a t!z, a fdldreng6s,
vagy mes termeszeti csapesok, tov,bb, a h,bor0, orszdgos sztr6jk, lezades 6s
katonai jellego cselekmenyek. llyen jelleg0 esem6ny bealftakor az err6l tudomdst
szez6 f6l halad6ktalanul, kdteles irdsban 6rtesiteni a m,sik felet.

8.'10. A szez6d6s id6tartama alatt bekdvetkezett, a feladat teliesit6set is €rint6,
v6ltozdsokr6l, a V6llalkoz6 a lregrendel6t halad6ktalanul ertesiteni kdteles.
Amennyiben a viltoz6sok a szerz6d6s szerinti feladat teljesit€set bermilyen
tartalommal 6s m6rt6kben 6rintik, vagy tovrbbi kdltsegeket eredmenyeznek, a

szerz6d6 felek kdzds megegyez6ssel - a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 201'1. 6vi Cvlll.
tdrv6ny rendelkezeseinek betartaseval - m6dositjdk a szez6dest.

9,) Szerz6d6sszeo6s

9.1 A Vallalkoz6 telel minden olyan ker6rt, amely abb6l ered, hogy nem vagy nem
szerz6d6sszer0en (hibas teljesites) teljesitijelen szerz6desb6l ered6 kdtelezetts6geit.
Ha a munka v6gzese soran a kdrulm6nyek arra engednenek kdvetkeztet6st, hogy a
teUesit6s hibes bsz, a Megrendel6 a fogyat6koss6g kiktiszdbdlesere tftott meglelel6
haterid6 sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibds teljesit6s6b6l ered6 jogokat.

9.2 A Vallalkoz6nak fek6hat6 okb6l bek6vetkez6 k6sedelmes teljesitdse eset€n, valamint
a V6llalkoz6 etal a teljesites jogos ok n6lkiili megtagadasa, illet6leg a Vallalkoz6
felr6hat6 magatadesa mjatt a Megrendel6 6ltal jogszeriien gyakorolt elellis eset6n a
Vallalkoz6 kdtb6r (k6sedelmi, illetve meghi0sulasi kdtber) illet6leg k6rterites fizet6si
k6telezetts6ggel tartozik.

9.3 A kdtbert a Megrendel6 akkor is kdvetelheti, ha kara nem merult fel. A l\regrendel6
6rv6nyesitheti a kdtb6rt meghalad6 kardt, es a szee6d6sszegesb6l ered6 egy€b
jogait is.

9.4 A Vellalkoz6nak felr6hat6an k6sedelmes teljesit6s esetere kikdtdtt kOtber megfizet6se
nem mentesit a teljesit6s al6l. A Vellalkoz6 kesedelmes teljesitese eseten kdteles a
hibas teljesit6st a Megrendel6 ,ltal tiizdtt p6thatarid6n bet0t orvosolni.

9.5 Hibes teljesit6si kdtb6r:
Felt6telei a Vellalkoz6 a
szez6desszeruen teljesita es
hat,rid6re nem javitja ki.

jelen szez6d6s szerinti SzolgAltat6st nem
a Megrendel6 altal jelzett hib6t a meghaterozott

Alapja: Az egydsszegij neft6 vAllalkozesi dij.
lrert6ke: A hibes teljesites kijavitesdra tUzdtt haterid6 leteltet kovet6en naponta a
kdtberalap 1ol0, de legfeljebb a kdtberalap 207o-a.



9.6. Kesedelmi k6tber:
Felt6tele: a Vdllalkoz6nak a jelen szez6d6s szerinti fetadatainak teljesitesevel
k6sedelembe €sik.
Alapja: Az egyosszeg( nett6 vallalkozdsj dij.
M6rt6ke: Naponta a kiilbetabp 1o/o, de legfeljebb a kdtb6ratap 21o/o-a.

9.7. l\reghi0sulasikdtb6r:
Felt6tele: a Vdllalkoz6 a jelen szerz6des szerinti fetadatokat r6szben vagy eg6szben
nem teljesiti, ideertve azt az esetet is, ha a Vdlalkoz6 a szolgdltat,s teljesit6s6vel
kesedelembe esik 6s a teljesit6s mer nem all a Megrendel6 6rdek6ben.
Alapja:Az egy6sszegu nett6 v6llalkozesi dij.
Mert6ke: A kdtberalap 20%-a.

9.8. A jelen szerz6d6sben meghatarozott kdtber tejart kdveletesnek min6sul, a
Megrendel6 a szdmlab6l azokat levonhatja. Ha a szemlSb6l tdrt6n6 levonasra ntncs
lehet6seg vagy a szemla 6sszege nem nyUjt fedezetet a teljes kovetel6sre, akkor az
esed€kes iisszeget a Vallalkoz6 kdteles l0 napon belUl a l\,ilegrendel6nek 6tutalni.

9.9. Jogfenntadas: a jelen szerz6d6snek nem megfelel6 teljesit€s elfogad6sa nem jelent
lemonddst a szez6d6sb6l ered6 egyeb igenyekr6l.

10.) A szerz6d69 meqsz0ntet6se

'10.1 A jelen szerz6dds a felek kdlcsdnds kdtelezettsegeinek maradektalan es
szez6d6sszeru teljesit6s6vel - figyetembe v6ve a szerz6d6s 6..1. pontjiiban
meghatarozott teljesitesi hatdrid6t is - szfinik meg, amennyiben a szez6d6s m6sk€nt
nem rendelkezik.

'10.2 A Megrendel6 a Vellalkoz6hoz intezett nyilatkozattal, a j6v6re n6zve, azonnatl
hatdllyal megsziintetheti a jelen szez6d6st, ha:
- a V,ilalkoz6 szez6d6ses kdtelezettsegeit sflyosan vagy ismetelten megszegi;

a V6llalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszer0 hat6rid6n betUl nem tesz eteget
a felhivasnak, hogy szerz6d6sszer! kdtelezettsegeinek tegyen eleget;
a Viillalkoz6 ismetelt felsz6litis e en6re nem teljesiti a Megrendel6 altal adott
utasitisokat:
bermely a Kbt.-ben meghatirozott kizer6 ok bekdvetkezik a Va alkoz6val
szemDen:

- a Vellalkozo eltal fizetend6 kdtb6r Osszege el6rte a jelen szez6d6s 9.5., ill.9.6.
pontja szerinti maxim6lis mert6ket;

- a Vellalkoz6 kesedelem eset6re t(izijtt p6thatarid6t kdvet6en 10 napon tuli
k6sedelembe esett.

'10.3 Megrendel6 jogosul es egyben kdteles a szez6d6st azonnali hatiltyal felmondani
ha:
- a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvefleniil 2solo-ot meghalad6 tulajdoni

reszesedest szerez vatamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga sierint
jogkepes szervezet, amety nem fetet meg a Kbt. 56. S (i) b;k;zd6s k)
pontj6ban meghaterozott felt6teleknek.

- a Vallalkoz6 kozveteten vagy kdzve{enul 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga szerint jogk6pes
szeryezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) pontjaban
meghatarozott felteteleknek.
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Vellalkoz6 az e pontban foglalt felmond6s eset6n a szez6d6s megsz[in6se el6tt m5r
teljesitett szolg6ltatas szerzcjd6sszerii p6nzbeli ellen€rt6k6re jogosult.

10.4. Amennyiben a VSllalkoz6 a hatdlyos szerz6des elnyer6se 6rdek6ben, vagy annak
teljesit6se soran vesztegeteshez, csal6shoz, kenyszerhez, vagy
versenykorl6toz6shoz folyamodik vagy ezek gyan[ja merUl fel, a Projekt V6grehajt6 a
tudom6sdra jutdst6l szamitott 1 6ven belUl eldllhat a szerz6d6st6l, ezzel egyidejrlileg
Ertesiti a magyar hat6s5gokat. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy r6sz6re a gyan0
kivizsg6lasSnak lezerAseig nem tOrt6nik kifizetes. Amennyiben bebizonyosodik, hogy
a V6llalkoz6 veszteget6shez, csaldshoz, kenyszerhez, vagy versenyko ebzeshoz
folyamodott, a szerz6d€s ellen6rt6ke nem kerOl r6sz6re kifizet6sre, tov5bb6 a SECO
ddnt6se alapjan meghat5rozott vagy hat6rozatlan id6re kiz6rhat6 a SECO dltal
finanszlrozott projektek kapcs6n tdrten6 Megrendel6sekb6l.

10.5. A szerzodo felek megSllapodnak abban, hogy jelen szerz6d6st k6zos megegyez6ssel
csak irSsban szi.lntethetik meg. Ebben az esetben a Megrendel<! koteles a mdr
teljesitett szolgAltat6sokat a V5llalkoz6nak kifizetni, a V6llalkoz6 pedig k6teles a
folyamatban l6v6 szolgeltat6st elv6gezni.

10.6 Azon, a jelen szez6d6s alapj6n fenn6ll6 jogok 6s kotelezetts6gek, amelyeknek
term6szeti.ikn6l fogva tov6bbra is fenn kell maradniuk, ktil6nds tekintettel a titoktart6si
kdtelezetts6gre vonatkoz6 rendelkezesekre, a jelen szez6des megszrlin6s6t
kcivet6en is hat6lyban maradnak.

10.7 A jelen szez6des bdrmely okb6l tdrt6n6 megszUndse eseten a V6llalkoz6 a
szez6des megszrin6s6t6l szamitott 5 (Ot) munkanapon belirl k6teles a Megrendel6
r6sz6re visszaadni minden, a Megrendel6 Sltal a Vdllalkozo szlmAra a szerz6d6s
teljesit6se 6rdek6ben dtadott dokument6ci6t, adatot 6s azok mdsolatait stb., valamint
a Megrendel6 sz6m6ra a jelen szez6d6s szerinti kotelezetts6gei teljesitese kapcs6n
k6szitett anyagot.

11.) Eov6b felt6telek, rendelkez6sek

11.1. A V6llalkoz6 kotelezi magat, hogy nem fizet, illetve szemol el a szez6des
teljesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6
2011. eui Cvlll. tv. (Kbt.) 56. g (1) bekezdes k) pontja szerinti fett6teleknek nem
megfelel6 t6rsas5g tekintet6ben mertrlnek fel, 6s melyek a vallalkoz6 ad6k6teles
jdvedelm6nek cscikkentes6re alkalmasak;

Vallalkoz6 k6teles a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetet az ajdnlatk6r6 szamera megismerhet6v6 tenni 6s a fenti bekezd6s
szerinti trgyletek16l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

'11.2. szezodo felek a szez6d6s teljesit6se sordn, 6s azt kdvetoen is kotelesek egymds
uzleti j6 hir6t m6g6rizni, tovdbb6 a szerz6d6s teljesitese sor6n egym6sr6l
tudom6sukra jutott adatokat, t6nyeket, tizleti titkokat 6s m6s bizalmas informiCi6kat a
szerz6d6s megszfin6se ut6n is harmadik szemely tudom6s6ra csak az erintett f6l
el6zetes, i16sos hozzSjSrulasaval hozhatj6k.

1 1.3. Felek a jelen szez6des viszonylatdban a szellemi tulajdont 6rint6 kerd6sekben akk6nt
dllapodnak meg, hogy a teljesit6s sordn keretkez6 , a szetzoi jogi v6derem ald es6
szellemi term6keken a v6llalkoz6i dij megfizet6s6vel a Megrendil6 tulajdonjogot 6s
teriileti korlatozas n6lkuli, kizdr6lagos 6s harmadik szem6lynek 3talnato
felhasznSl6si jogot szerez, szabadon jogosult a jelen szerzrid6s i6rgyat kepezo
szolg6ltates eredm6nyek6ppen l6trej6v6 szellemi term6kek tetsz6legeJp6ld6nyban



6s m6don val6 tov6bbi felhasznalas6ra igy b5rmely term6k vagy term6kr6sz

tobbsz6r6z6s6re, 6tdolgoz6s6ra, tovdbb6 e tev6kenys6ge k616ben 3. szemely

iogosit6sera a Szerzoi mii tovSbbi felhaszn6l5s6ra

11.4. Felek meg6llapodnak abban, hogy a t6bbsz6r m6dositott, a Polg6ri Torv6nyk0nyvr6l

sz6t6 1959. 6vi lV. tv. (regi Ptk.) hely6be l6p6 nj Polgdrri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.

6vi V. tv.-nek (0j Ptk.) jelen szez6d6sre vonatkoz6 rendelkez6sei az alSbbiak szerinti

ir6nyad6ak. Amennyiben a regi Ptk. szabelyozesa hely6be l6p6 tlj Ptk. szab5ly

megfelel6s6ge egy6rtelmil, rJgy ezen ij Ptk. szabaly alkalmaz6sa a,z rAnyad6.
nmennyiOen lelen szerz6d6sben hivatkozott regi Ptk. szerinti hivatkozis 6s a hely6be

bp6 0j Ptk. szerinti hivatkoz6s, vagy az 0j Ptk egy6b rendelkez6sei kizcltt
elientmbndAs mergl fel, 6gy Felek a r6gi szabalyoz6s tartalmdnak megfelelS

szab6lyoz6st tekintik iranyad6nak, amennyiben az 0i szab6lyozes megenged6
jelleg(. Felek megdllapodnak abban, hogy az esetleges ellentmondSsok felold6sa

6rdek6ben a j6hiszemfl joggyakorlSs elvel, az eredeti szez6d6skot6si akaratot, 6s

szerz6d6skot6s kor6ben felmerult eredeti szempontokat szem el6tt tartva

egyeztetnek, 6s j6rnak el, t6rekednek az egys6ges' 6s akaratuknak megfelel6
jog6rtelmez€sre, es jogalkalmaz6sra - figyelemmel az egyeb ir6nyad6 jogszabelyok

belart6s6nak sz1ksegess6g6re is. Sz6ks6g szerint a szez6d6s sziiks6gszerfl
m6dosites6t, vagy 6rtelmez6si k6rdeseket ir6sba foglalj6k.

11.5. Szetzodo felek a kozotttrk felmertil6 vitas kerd6seket b6k6s tlton rendezik. Annak

eredm6nytelensege eset6n, amennyiben a helyi bir6sdrg hat6sk016be tartozik,

melynel a Megrendel6 sz6khelye szerinti Bir6sag illet6kess6g6t kotik ki.

11.6. Jelen szez6d6s 6 azonos 6rv6nyfi p6ldSnyban magyar nyelven keszult, melyb6l a

V6llalkoz6 2 p6ld6nYt kaP.

1 1 .7. Jelen szerz6des mell6kletei a szez6d6s elvalaszthatatlan r6sz6t k6pezik

11.8. A szez6des 6s mell6kletei kozotti ellentmond6s eseten a szez6d6s 6rtelmez6s6re az

alabbi sorrend az i16nyad6:
1 . Szerz6d6s,
2. Ajdnlatteteli felhiv6s 6s dokumenteci6,
3. VSllalkoz6 ajanlata.

Felek e meg6llapodest egytittes elolvasds 6s 6rtelmez6s ut6n,
megegyez6t j6v6hagyj5k, a15irjdk.

1. szdmrl mell6klet: az ellatand6 r6szletes feladatok

mint akaratukkal mindenben

lpari 6s Kereskedelmi Oktat6si
Kdzpont Bt.

k6pviseli: Erdei Jenos lstvAn ugyvezeto
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1-SZglIt-U_nCll!!l€! az ellatand6 r6szletes feladatok

A proiekt 6sszefogla16 bemutatAsa

A Svajci Hozzejfi.ul s segits6g€vel miikod6 ,'Gy6gyit6 . Regi6k" prolekt

megval6sulasa hozzqerd majd az Eszak-magyarorszagi 6s az Eszakalfoldi regi6k

eg6szsdg-, es gy6gyturisztikai versenyk6pesseg6nek ndvel6s6hez

Az elnyert forras 1'099'779 svdjci frank, a k6t6ves projekt meghosszabbitott

hataridovel 2014. junius 3o-ig tart. Eredm6nyeit ezt kovet6en ot 6ven keresztiil fenn

kell tartani, hasznositani kell. Ez rem6lheto a projekt sor6n kifejlesztett szolgaltates

csomagokt6l 6s a l6trehozott m6rka 6s alm6rk6kt6l A merkarendszer

kommunik6ci6s iizenetei eljutnak a kiilfdldi 6s a hazai celcsoportokhoz, ami

megndveli az 6rdeklodest a,,Gyogyit6 Regi6k" irant, igy noveked6s rem6lhet6 a

vendegek 6s a vendegejszakek sz6meban 6s a vend69kdltesben is

A projekt 6l6n a Metrai Allami Gy6gyintezet 6ll. A konzorcium tov6bbi tagjai:
Deireteni Egyetem Orvos- es Eg6szsegtudom6nyi Centrum' Magyar

Eg6szsegturizmus Marketing Egyesillet, Dr. Rubovszky Tan6csad6 6s Turisztikai Bt.,

Gydngyds-Metra Turisztikai Kdzhaszn0 Egyesulet, Debrecen 6s Hortobagy

Turizmusa6rt Egyesulet, Siroki ldegenforgalmi es Turisztikai Egyestilet,

MAtraderecske Kozs6gi Onkorm6nyzat.

A projekt vegso c6lja ,,Gy6gyit6 regiok' erny6merka n6v alatt alm6rkekkal 6s

vedjeggyel femjelzett, a t6rs6g vezetci szallodaiban 6s a MAGY-ban el6rhet6,

evidenci6kra alapozott eg6szs6giigyi szolgattates-csomagok kialakitasa 6s
6rt6kesit6se a hazai es kiilfdldi idegenforgalmi piacokon.

A szakmai program megval6sit6sSban a MAGY, a DEOEC 6s a konzorciumi tagok
szakemberei mellett tov6bbi felk6rt hazai szakemberek kdzremiik6dnek. Erre epitve
kdlcsdndsen elonyds, hossz0 tav0 szakmai egyuttm0kodesek, intezm€nyi
kapcsolatok, ellet6si helozatok kialakitasera toreksziink. A kialakitott szo196ltausi
strukt[rAt 6s kin6latot a hagyom6nyos hazai 6s ki]lfdldi (kornyez6 orszegok, EU,

orosz es FAK piac, esetleg tavol kelet, Kina, Japan) eg6szsegugyi idegenforgalmi
piac melleft tervezziik felkinalni a v6lhetoen bovti16 hazai eg6szs6gpenzteri, biztosit6i
kor szamAra is.

A projekt ielenlegi helyzet

Orvos-szakmai szempontb6l felterasra 6s feldolgozasra keriiltek a legfontosabb
adorcagok, meghatarozasra kerultek a szolgaltatesi csomagok, feltetelek. A MAGY
felkeszult arra, hogy sajAt, hazai viszonylatban igen szinvonalas infrastrukt(rajanak
es szemelyi iillomanyanak kiaknezasaval es c6liranyos fejleszt6s6vel, sz6lesk0r0
egyilttm0kddesek kialakit6saval az egeszsegUgyi, az idegenforgalmi-turisztikai 6s a
sport egazatban, szakmai 6s mas befektetok bevonasaval, magenfinanszirozes
r6v6n fokozatosan felfejlessze ezt a tev6kenys€get.

A program reven szaki16nyo orvos-egeszsegUgyi 6s idegenforgalmi szakmai
anyagok 6s know how, kapcsolatrendszer (hazai 6s svejci szakemberek,
egdszs6giigyi 6s szallodaipari, valamint turisztikai 6s egeszsegturisztikai
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intezm6nyek, svajci konzuftans es szolgdltat6k, majdani 6rt6kesit6si hal6zat elemei),

c6liranyoaan fejlesztett informatikai rendszer, markarendszer, termek 6s marketing

strategla, oktatasi program ell ehhez rendelkez6sre, illetve folyik az elkeszit6silk A
program vezetoi felm6rtek, hogy melyek azok az adottsegok,. lehet6s6gek'
'ni6iyossegof 

6s vesz6lyek, amelyek befolyasoljek egy jovedelmez6 6s fenntarthat6

egeszsegturisztikai program m0kOdtet6s6t 6s a svajci programtemogatest -
airennyiie annak feltetelei es megdrokolt keretei engedtek - ennek megfelel6en

felhasz;alni. Jelenleg folyik annak a menedzselo, koordine16 szervezetnek a

kialakitasa, amely k6pes a program eredm6nyeit a programt6mogatAs

megsziinesevel hasznositani 6s a gyakorlatba atiiltetnj' a szilks€ges

egy-tittmUkodeseket m(kOdtetni, a fejleszteseket el6kesziteni' . koordinelni

Eldkeszuletek tortentek egy, a hazai adottsegokat es a nemzetkozi elv6resokat

Osszhangba hozo minos6gbiztositasi 6s akkreditaci6s rendszer kialakitesara is

A fejlesztesek egyik meghat6roz6 eleme a c6liranyos infrastrukt[ra fejlesaes. Az

oruoii tuda"t 6s az egeszs6girgyi szakmai szolg6ltatasok ig6nyes hazai 6s

idegenforgalmi hasznositesAt egeszs6g- 6s gy6gyturizmus keret6ben jelent6sen

a*iaAlyoiza, hogy e sajatos kliensk6r jg6nyeit val6jaban sem egy 'klasszikus"
k6rhaz, sem egy ,,hagyomdnyos" szalloda (wellness vagy 0gynevezett gyogyszello)

sem kepes megfeleloen kiszolg6lni. Ezert alakult ki a kett6 citvcizeteb6l az

0gynevezett ,,medical hotel", amelynek r6ven egyiittesen, koordin6ltan 6s egymast

ta;ogat6an, szemelyre szabottan biztosithat6k a magas szinvonal[ es szakszer(

egesis6giigyi szolg6ltatesok, a k6nyelmi felt6telek 6s a sz6llodai szolgeftatasok

Konk16t eredm6nyek

Az orvos-szak6rtok elkeszitettek a szolgaltatAsi csomagok 6s a vezeto term6kek
kidolgozasat megalapoz6 szakmai kutatesokat. A vezeto term6keket ezek

felhaazndlasaval hataroauk meg. A szolgatatasi csomagokat az orvos-szak6rtok 6s

a bevont gy6gyint6zm6nyek javaslatai alapj6n szak6rtoi segitseggel hatArozluk meg

Debreceni szak6(ok bevondseval kidolgozasra kerillt a ,,medical hotel"

krit6riumrendszere. Elk€szult a k6t r6gio vonzero lelt6ra. Informatikai szakemberek
bevonasaval olyan internetes eszkdzt fejlesztettonk ki a projekt szamera, amely a
medikai es turisztikai piac szerepl6it koti ossze egy k6zOs platformon. Ez a platform

alkalmas arra, hogy az eg6szsegijgyi intezmenyek, medikai, turisztikai szolge[at6k,
orvosi praxisok, utazasi irodek es egy6b szolgaltat6k publikaljak az 6ltaluk kinalt
term6keket 6s szolgeftatasokat, ig6nybe vegy6k (el6jegyezzek) egymes
szolgeltat6sait, kdzOs term6keket alakitsanak ki (co-branding) 6s optimalizaljak a
vasa116i logisztiket. Ez korszerii megoldest nyUjt a hazai 6s kUlfoldi partnerek
egyiittm(kod6sere 6s az egymas kozdtt gene16lt tranzakci6k elszAmol6sara,
6rdekelts6gi konstrukci6k megteremt6s6re.

A szolgeltat6-rendszer szolgaltatasi csomagjainak alaptipusai a kovetkez6k: 1.

Megel6z6si es szor6si csomagok, 2. C6lirenyos kivizsgelasi, Intervenci6t el6keszito
csomagok,3. Intervenci6s csomagok,4. Intervenci6t kdveto l6badoz6si csomag,5.
Rehabiliteci6s csomag, 6. Kr6nikus gondozasi csomag.

A Matravidek 6s a MAGY eseteben, a MAGY megl6v6 adottsdgaira alapozva az
alebbi szakteriileteken alakithat6k ki szakszer[ien, biztonsegosan 6s gazdasdgosan
eftekesitheto szolgaltatasi csomagok (az egyes csomagok egymessal
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osszevonhat6k): kr6nikus l6gz6szervi es rcgritl allergi6s (teljes kOrU), szlv-6rrendszeri
(kiveve intervenci6), onkol69iai ell6t6s szAmos teriilete
Tov6bbi egytittmtikod6 partnerek bevon6s6val, de a tervezett ,,medhotel'-MAGY
meghateroz6, koordindrl6 szerep6t fenntartva az alAbbi szakteri.iletek bevon6s6val
szervezhetok meg szolgaltatdrsi csomagok: sziv-6rrendszeri (intervenci6 is),

mozg6sszervi (muteti is), onkol6giai (teljes k6rti), medd6s6gi ell6tds, meghatdrozott
6letszakaszokhoz 6s foglalkoz6sokhoz kdt6d6 komplex egeszs6gUgyi probl6m6k'

sporteg6szs6gUgyi sz0ks69letek.

A ters6gben 6s a MAGY kozvetlen k6zel6ben t6bb kiemelked6 szinvonahl sz6lloda
6s mds idegenforgalmi szervezet is taldlhat6, amelyekkel egyeztet6sek tortentek 6s

k6szek olyan szolg6ltatdsokat biztositani, amelyek nem esnek az orvosi gy6gy6szati

turizmus keret6be, de ig6ny eset6n a szolgdltat6si csomaghoz tArsithat6k vagy
alkalomszertlen el6rhetov6 tehetcik.

Hosszri tivri lehet6s6gek, nemzeti jelent6s6g

A MAGY 6s a vele egyUttmUkodo szakmai m0hely elhivatottsdtg6b6l eredcien, a
t6rs6g adottsdgaib6l es a SvAjci HozzAiArulAs r6v6n akkumul6lt ,,know hoW' 6s
eszkozdk segits6g6vel egyedul6ll6 fejl6desi potenci6l jdtt letre. Mag6n es kozforr5s0
befektetesek r6v6n 6s az 6rintett szakmapolitikai vezet6s - emberi er6forr6s
(eg6szsegUgy, sport), gazdas6g (idegenforgalom, v6llalkoz6sfejleszt6s),
vid6kfejleszt6s (helyi besz6llit6k, szolgaltat6sok, foglalkoztatds fejleszt6se) -
t6mogat6s6val ez kiakndzhat6, ami 0j t6vlatok nyilhat a hazai gazdasAgi-tArsadalmi

kibontakoz6s sz6mdra. Ennek r6v6n egy 0jabb elemmel bovitheto a hazai
eg6szsegtudatos 6s fizet6k6pes (vagy azzA tehetS) lakoss6g 5ltal el6rheto
szolg6rltat6si paletta 6s osztondzhet6k a nagy munk6ltat6k, egeszsegp6nztdrak 6s
biztoslt6k kindrlataik b6vltesere. Hosszabb t6von jelent6sen javithat6 a hazai
eg6szs6g0gyi kapacit6sok kihasznSlts6ga 6s jdvedelemtermel6se, szinvonala is.

Mindenk6ppen uj, Agazatok kozotti egyUttmiikodesek alakithat6k ki 6s jelent6sen
gazdagithat6, bovithetoi HazAnk szerepv6llalAsa 6s r6szesed6se a min6s6gi
nemzetkozi eg6szs6gturisztikai piac bev6teleib6l.



A p6ty6zat oktat6si komponense keret6ben megval6sitand6 feladatok

A) Tananyagfejleszt6s
ei6szsedtuiizmus tudniva!6i az eg6szs6giigy 6s a turisztika teriilet6n cimmel

. Feladat az eg6szs6gturizmusban alkalmazottak tov6bbk6pzesehez, a
feln6ttkepz6si sz6l6 2013. 6vi LXXV|l. torveny szerinti enged6lyeztet6shez
illetve GYEMSZI-ETI (amennyiben a k6pz6sen orvosok is r6szt vesznek

OFTEX) 6ltali min6sit6sre alkalmas k6pz6si tematika kidolgoz6sa
. 6rav6zlatokelk6szit6se
. vizsgak6rd6sek ossze6llit6sa

A k6pz6si modul tematik6ja 6s a javasolt k6pz6si napok sz6ma:

1-2. k6pz6si nap: Eg6szs6gturisztika alternativii, szakmai 6s kiizgazdasigi
kiirnyezete. A sv6jci t6mogatAssal kidolgozoft Gy6gyit6 R6gi6k cimrli projekt 6ltal javasolt

c6lok, tev6kenys6gi teruletek ismertet6se.
. A lehets6ges eg6szs6gturisztikai szolgdrltat6sok, vezet6 term6kek, a hazai

eg6szs6gUgy lehets6ges kin6lata
. Hazai adotts6rgok, a piacot meghat6roz6 lehet6s6gek
. Hat6ron 6tnyri16 nemzetk6zi betegell6t6si lehet6segek
. Eg6szs6gugyi 6s betegbiztosit6si rendszerek Eur6p6ban, mint az

eg6szsegturisztika keret6ben v6gzett betegell6t6s fedezete
. A-magyar eg6szs6gtigyi finansziroz6si rendszer, mint az eg6szs6gturisztikai

ellirt6s Ark6pz6 ism6rve

3-4. k6pz6si nap: Eg6szs6gturisztikai menedzsment 6s gazd5lkod6si
alapismeretek. Eg6szs6gUgyi intezm6nyek (k6rh6zak,'szakrendel6k) magdnfinansziroz6sti

eg6szs6g(gy6gy)- turisztikai szolgdltat6sainak fejleszt6se, a megval6slt6s
lehets6ges szervezeti struktir6ja

. Eg6szseg0gyi - gy6gyturisztikai szolg6ltat6sok ny0jtds6nak, elsz6mol6s6nak
penzti gyi szabily ozAsa, erdekelts6g i rendszere 6s 6 rkepz6se.

. Eg6szs6g0gyi szolg6ltat6sok fejleszt6se 6s menedzsel6se sz6llod5kban

. Kontrolling eszk6z6k, mutat6k az eg6szs6gturisztikai szolgSltat6sok m6r6s6re
6s elemz6s6re.. Az egeszs6gturisztikai szolg6ltatisok vezet6i inform6ci6inak rendszerez6se.

5. k6pz6si nap: Betegjogok 6s etikai szabAlyok az eg6szs6gturizmus
teriilet6n

. Az eg6szs6gturizmus etikai kerd6sei (szakmai 6s tizleti protokollok)

. Jogszab6lyikOrnyezet. Betegt6j6koztat6s 6s betegjogok a k6rhdrzi egeszsegturizmus terUleten
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' Eg6szsegUgYi adatok v6delme'

6. k6pz6si nap: Az ellSt6s min6s6gbiztositisi k6rd6sei

Hum6n er6forr6s gazdSlkodis

' Hum6n eroforr6s igeny (szakmaifelkeszUlts6g es emp6tia ig6ny)
. MotivdciostechnikSk.

Kubatfra 6s minimum kiivetelm6ny rendszer

. Rendelkez6sre5llo kapacit6smegfogalmaz6sok

. Medical Hotel kovetelm6nyrendszer (akkredit6cios lehetosegek)

7. k6pz6si nap: Gy6gyturisztikai szolgiltatisok, ell6t6si protokollok
. Vizgy6gydszat 6s a fizioter6pia alkalmazSsi kdre'
. Mozg5ster6pia'6s prevencio.
. Elektro-balneo-hidro-klima terdpia.
. Rehabilit6cio.
. Dietetika.

8-9. k6pz6si nap: Eg6szs6gturisztikai marketing 6s 6rt6kesit6s alapiai

. Eg6szs6gt0rizm0s marketing strat6gia kialakit6sa

. Marketingkommunikdci6seszkdz6k. Egy6szs6gUgyi ell6t6s 6s a lehets6ges - helyi - turisztikai attrakci6k
kapcsolata

A v6llalkoz6 a tananyagmodulokat, 6ravilzlatokat 6s vizsgak6rd6seket legkes6bb a
k6pz6s el6tt 10 munkanappal kdteles Megrendel6 r6sz6re jovdhagy6sra Stadni az
al6bbi form5tumban:

tananyagmodul: 1 oldalas word dokumentum
6rav1zlat: powerpoint diasor (kb. 30-40 dia / tananyagmodul)
vizsgak6rdesek: 1 oldalas word dokumentum

Az esetfeges korrekci6s igenyeket megrendel6 az 6tad6st6l szdmitott 3 munkanapon
belUljelzi, v6llalkoz6 3 munkanapon belUl koteles azokat javftani.

A v6gleges tananyagmodulokat, oravilzlatokat 6s vizsgak6rdeseket a kovetkez6
form5tumban k6teles v6llalkoz6 6tadni Megrendel6 r6sz6re:
tananyagmodul: 1 oldalas word dokumentum (1 pelddny)
6rav1zlat: powerpoint diasor (kb. 30-40 dia / tananyagmodul) (16 p6ld6ny)
vizsgak6rd6sek: 1 oldalas word dokumentum (1 p6ld6ny)
A teljes oktatdsi dokumentAci6t2 pld-ban CD-n.
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B) Oktatasi anyagok (tankiinyvek)

Feladat:
H6rom darab eg6szs6gturisztikai tem5jrl tank6nyv elk6szit6se

Ajdnlattev6 feladata a tankdnyvek tartalmanak kidolgoz6sa, a tankonyvek fizikai

legydrt6sa nem k6pezi ajanlattev6 feladatdt.

Ebben a blokkban olyan, az egeszsegturizmus terulet6n haszn6lhat6 ismeretek

oktat6si anyagait (tankonyveket) szuks6ges elk6szlteni, mely felhaszn6lhat6 a

magyar fels6oktat6si intezm6nyek oktat6si rendsze16ben.

1. kOnyv:
Eg6szs6g turizmus alaPismeretek
eg6szs6gturisztika alternativii, szakmai 6s k6zgazdasigi kiirnyezete
. Eg6szs6gtu rizmus alaPiai.

(A svirjci t6mogat6ssal kidolgozott Gy6gyito Regi6k cimfi
c6lok, tev6kenysegi ter0letek ismertet6se.)

. A lehets6ges eg6szs6gturisztikai szolg6ltatdsok, vezeto

eg6szs6gUgY lehets69es kin6lata
. Hazai lehetos6gek, a piacot meghat6roz6 lehetosegek

' Hat6ron 6tny016 nemzetk6zi betegell6t6si lehet6s6gek
. Eg6szs6giigyi 6s betegbiztosit6si rendszerek Eur6p6ban,

projekt Srltal javasolt

term6kek, a hazai

mint a betegellit6s
fedezete

' A magyar egeszsegiigyi finansziroz6si rendszer, mint az eg6szs6gturisztikai
ell6t6s 6rkeozo ism6rve

. Eg6szs6gturisztikaitrendek.

Az eg6szs6gtu rizmus betegjogi vonatkozisai
. Etika az eg6szsegiigyben.
. BetegjogialaPismeretek.
. Egeszseg0gyi inform6cios rendszerek.
. Adatv6delem az eg6szs6giigyben.
. Hum6n eroforr6s gazddlkoddts.
. Minris6gbiztositdrs.

Az ellit6s min6s6g biztosit6si k6rd6sei

HumSn er6forris gazdilkod6s
. Hum6n eroforr6s ig6ny (szakmai felk6szUltseg es emp6tia igeny)
. Motiv6ci6stechnikiik.

Kubatfra 6s minimum kiivetelm6ny rendszer

' Rendelkez6sre6l16 kapacit6smegfogalmazdsok
. Medical Hotel kovetelm6nyrendszer (akkredit6ci6s lehetosegek)
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2. k6nyv: Term6szetes gy6gyt6nyez6k 6s gy6gyturisztikai szolgaltatSsok

' Term6szetes gy6gyt6nyez6kbemutat6sa'
. Vizgy6gy6szat 6s a fizioter6pia alkalmaz6si kore'
. Klimateripia.. Mofetta kezel6s.

' Mozg6ster6Pia es Prevenci6.. Elektro-balneo-hidro-klima ter6pia.
. Rehabilit6ci6.
. Dietetika.

3. kOnyv: Eg6szs6gturisztikai marketing 6s gazdasig

' A turizmus gazdasagtana.
. Az idegenforgalom fdldrajza.
. Eg6szs6gturizmus marketing.
. R6gi6 6s telePUl6s marketing.
. 5z6lloda menedzsment 6s kontrolling alapjai.
. igeizsegugyi int6zm6nyek (k6rh6zak, szakrendel6k) mag6nfinanszirozis0

egeszseg(giOgy)-turisztikai szolg6ltat6sainak fejleszt6se'
. eieszselljyi-- gy6gyturisztikai szolg6ltat6sok ny0jt6sdnak, elszamol6sanak

pEnzugyisiins[oz6sa, 6rdekelts6gi rendszere 6s 6rk6pz6se'
. Eg6szs6gUgyi siolg6ltat6sok fejleszt6se 6s menedzsel6se sz6llod6kban.
. k6ntrottirig 

-eszXOz<tf 
, mutat6k az eg6szs6gturiszikai szolgdrltat6sok m6r6s6re

6s elemz6s6re.
. Az eg6szs6gturisztikai szolg6ltatasok vezet6i inform6ci6inak rendszerez6se.

A kOnyvek terjedelme: 11 iv (1 iv '16 oldal)

A krinyvek formAtuma: MS Word szdvegszerkeszt6 form6tum

Formai elv6risok:
u A,/4-es m6ret
tr szdveg: times new roman 12-es bet(tipus
tr fejezetcim: times new roman 14-es betfitipus'vastag
tr alfejezetcimek: times new roman 12-es bet0tipus vastag
! elektronikustartalomjegyz6k
! elektronikus irodalomjegyz6k (v6gjegyzetk6nt)

A k6nyvek tartalm6nak Megrendel6 6ltali ellen6rz6se:
! a konyvek lektor6l6sra kertilnek
n a lektori v6lem6nyek k6zhezv6tel6t6l sz5mitva 5 munkanapon belUl koteles

vdrllalkoz6 a javitott p6lddnyt Stadni megrende16nek
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C) K6pz6si programok

Feladat:. Az A) blokkban elk6sziilt tematika szerinti oktat5s megval6sft6sa'

Napi 8 tan6r6ban maximum 16 f6s csoportban megval6sitoft k6pz6s lebonyolit6sa.

Az orilk h6tfot6l- szombatig tarthat6k, vas6rnap kiv6tel6vel'

Egy k6pz6si 6ra 45 Perc.
A k6pz6s egy csoport szAmAra 9 napot jelent.

A k6pzest k6t csoport szAmAra kell lebonyolitani
A k6pz6sek helyszine a Mdtrai Gy6gyint6zet.
Megiendel6 u k"pr""un r6sztvev6k nev6t minimum 3 munkanappal a kepz6sek

megkezd6se elott adja 6t V6llalkoz6nak.
R ieszwevOxnek a k6pz6si napok legal6bb 90%-drn jelen kell lenniUk, amit a

helyszinen napi k6tszeri jelenl6vo iwel kell igazolni'
A k'6pz6sek v6g6n a r6sztvev6knek vizsg6t kell tenniuk. Egy vizsga (teszl) id6tartama

f6l6ra, ahol el kLll erni legal6bb a pontok 50 o/o-At. Egy alkalommal lehet javitani.

R fepzes v6g6n a r6szivev6k tan1sitvdrnyt kapnak, melynek tartalmat Megrendel6

halArozza meg.
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