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El6zm6nyek

Megrendelo, mint aj6nlatkdr6 a kozbeszerzdsekrol sz6l6 20ll.6vi CVIII. tdrv6ny (Kbt')

harmadik r6sz ly2.lA. $ szerint k6zbeszeruesi elj6r6st inditott a Svdici-Magtar Egtilnmiikdddsi

program keretdben ,,Gy6g,tit6 Rdgi6k" c{mil SH/6/4 azonositdszdmil proiekthez kapcsol6d6

kdpzdsi tervek, oktatasi anyagok kidolgozdsa kipzds lebonyolitdssal tirgyit beszerzds6re'

Megrendelo a szerz6d1s tirgyhval kapcsolatos kdvetelm6nyeket az 1. pontban meghat6rozott

k6zb e szer z6s i e lj 6r6s Aj 6n I att6te I i fe I h iv 6s6b an hatir ozta me g.

Megrendelo a kozbeszerzdsi elj6r6sban benytijtott aj6nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal

6sszevetette. Megrendelonek a kdzbeszerzlsi elj6r6sban hozott dontdse alapj6n a szolg6ltat6s

teljesit6s6t, mint nyertes aj6nlattev6, a V6llalkoz6 nyerte el' Ennek megfeleloen a szerzod6s

elv6laszthatatlan r6sz6t kdpezi a kozbeszerzdsi eljar6s teljes dokument6ci6ja.
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A szerz6d6s tdrgya

Debreceni Egyetem Klinikai Kdzpont rlszdre a Svdjci-Magtar Egtilttmfrkoddsi Program

keretdben ,,Gy6gtit6 Rdgi6k" ctmti SH/6/4 azonos{t6szdmil projekthez kapcsol6dd kdpzdsi

tervek, oktatasi anyagok kidolgozasa kdpzds lebonyolttdssal - tov6bbiakban Szolgilltatils - az

aj 6nlattdtel i felhiv6sban r6szletezettek szeri nt..

Az Szolg6ltat6snak 6s a felteteleknek meg kell felelnie a jelen szerzod6s | - 2. sz6m[

mell6kleteiben rdszletezetteknek, igy ktildndsen a Megrende16 aj6nlattdteli felhiv6s6ban

meghathrozott kdvetelm6nyeknek, valamint a V6llalkoz6 6ltal az ajrinlata mell6kletekdnt csatolt

leir6sokban, illetve prospektusokban rdgzftett jellemz6knek, paramdtereknek, felt6teleknek.

IIL A szerzdd6s iddbeli hatflya

1. A szerz6d6s hatirozott id6tartamra a szerzod6s Felek 6ltal tdrt6no al6ir6s6nak napj6t6l kezdodo

hat6llyaljon ldtre.

2. Szolg6ltat6s teljesit6sdnek hat6rideje: t szerz6d6s al6fr6s6t kiivet6 30 nap. Megrendeld

el6telj esit6st elfogad.

Villalkoz6i dij

A Szolgiltatdsok teljesit6s66rt a Villalkoz6 az al{hbiakban r6szletezett dijaz6sra jogosult:

Kdpzdsi anyagok kidolgoz6sa: 5.000.000 HUF + 6fa

K6pzds lebonyolit6ssal:7.500.000 HUF + 6fa

A Felek kozcitti p6nziigyi teljesit6s 6tutal6ssal tort6nik a Megrendel6 6ltal leigazolt

teljesit6sigazol6s birtok6ban benyirjtott sz6ml6ja alapj6n, a szerzodes id6tartama alatt

folyamatosan.

A Megrendel6 kcitelezetts6get v6llal arra, hogy a szhmlakdzhezveteldt kdveto 30 napon beltil a

kiszfumlilzott 6 s s ze get a S zo l 96 I tat o szhml 6j ir a 6tutalj a.

A kifizet6sek a Ptk. 6:130. $ (1)- (2) bekezddse szerint tdrt6nnek. A kifizet6s a2003.6vi XCII.

rv. (Arr.) 36/4. $ hatillya al6tartozik. Tekintettel 2011. 6vi CXCV. tv.41. $. (6) bekezddsre

kifizet6s csak 6tl6that6 szemezet rdsz6re tortdnhet.

Amennyiben a Vrlllalkoz6 nem vagy nem megfelel6en teljesit, a Megrendel6 a pdnziigyi

ki fi zet6st fe lfiigge saheti, i I I etve a szolg|ltatds d ij 6t v i sszatarthatj a.

A Megrendel6 tudom6sul veszi, hogy az 6tutal6ssal kapcsolatos fizet6si k6sedelem eset6n vele

szemben a V6llalkoz6 a Ptk. 6:155. $ (l) bekezd6s6nek megfelelo mdrtdkti kdsedelmi kamatot

6rv6nyesitheti.
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V. Felekkiitelezetts6gei

V.l. Villalkoz6 kiitelezetts6gei

l. Jelen szerz6d6s alapjan V6llalkoz6 koteles az ajhnlattdteli felhiv6sban meghat6rozott feladatokat

legjobb tud6sa szerint, marad6ktalanul elv6gezni a vonatkoz6 jogszab6lyi el6ir6soknak, valamint

jelen szerz6d6s el6ir6sainak megfeleloen'

Z. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tev6kenysdge etl6t6s6hoz sziiksdges gyakorlattal 6s kdpesitdsekkel,

valamint a jelen szerzod6s hat6lya aI6 tartozo tev6kenys6gek szab6lyszerti, jogszerii ell6tas6hoz

sztiks6ges valamennyi feltdtellel rendelkezik'

3. Amennyiben V6llalkoz o a szerzodes szerinti munka elvdgzds6hez alv6llalkoz6t, alviilalkoz6kat

vesz ig6nyb e, azokmagatarthshert 6s munkavdgzds66rt fgy felel, mintha saj6t maga j6rt volna el'

4. V6llalkoz6 koteles a Megrendelot minden olyan t6nyr6l, kortilmdnyrol 6rtesiteni, amely a jelen

szerz6d6s eredm6ny6t, vagy kell6 idoben tdrtdn6 teljesitds6t vesz|lyerteti, vagy g6tolja'

V6llalkoz6 az 6rtesit6s elmarad6s6b6l szfumaz6 k6rok6rt felel.

5. V6llalkoz6 k6teles a jelen szerzoddst Megrendel6 utasit6sai szerint 6s 6rdek6nek megfeleloen

teljesiteni. Amennyiben a Megrendelo c6lszenitlen vagy szakszeriitlen utasit6st ad, irgy a

V6llalkoz6 koteles erre a Megrendelot figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetds ellen6re a

Megrendelo az utasftiist fenntartja, igy u ebbol eredo k6r6rt a V6llalkoz6 nem felel'

Amennyiben a Megrendelo utasit6sa jogszab6lyt, hat6s6gi el6ir6st, illetoleg vagyont

vesz6lyerteti, abban az esetben a V6llalkoz6 kdteles a teljesit6st a Megrendelo ir6sbeli

megerosit6se ellendre is megtagadni.

V.2. Megrendeld kiitelezetts6gei

L Megrendel6 jogosult a teljesitdst b6rmikor ellenorizni, azonban az ellen6rz6s nem

akad6lyozhatja a V6llalkoz6t a feladatai teljbsitdsdben. Meg6llapit6saikr6l, 6s 6szrev6teleikr6l

jegyzokdnyvet k6szitenek a Szerzodo Felek'

Z. Megrendel6 v6llalja, hogy a jelen szerzodds teljesit6se sor6n tudom6s6ra jutott, a V6llalkoz6val

kapcsolatos minden adatot, inform6ci6t bizalmasan kezel, azokat harmadik szem6lynek 6t nem

adja.

Jelen rendelkez6s nem terjed ki azon adatokra 6s inform6ci6kra, amelyek a kozerdekii adatok

nyilv6noss6g6ra 6s a koz6rdekbol nyilvSnos adatra vonatkoz6, kiildn torvdnyben (2007 ' 6vi

CLXXX1. tv.) meghat6rozott adatszolg6ltat6si 6s tfijlkoztathsi kdtelezetts6g al6 esik.

VL Kiitb6r

l. K6sedelmi kotb6r



A jelen szerz6d6sben rdgzftett b6rmely kdtelezetts6ge k6sedelmes vagJ hib6s teljesftdse eset6n a

v6llalkoz6 az alilbbi m6rt6kri k6tb6rt kdteles fizetni a Megrendel6nek:

a) K6sedelmes teljesites esetdn a kOtbdr m6rt6ke a kdsedelmes teljesitdssel 6rintett szolg6ltat6s

szerzoddses nett6 6rdra vetitve a k6sedelem elso 15 napja alatt napi 0,10 o/o, az ezt koveto

k6sedelem folyam6n napi 0,15 %, legfelj ebb azonban 12 o/o.

b) Hib6s teljesit6s eset6n, amennyiben a Megrendel6 a hib6s Szolg6ltat6s kijavit6s6t igenyli, az

ig6ny bejelentds6t6l a szolgilltatils kijavit6s6ig terjed6 id6 alatt a Megrendelo a fenti a) pontban

meghat6rozott m6rt6kii hib6s teljesit6si kdtb6r illeti meg.

c) A szolgSltat6s V6llalkoz6 hibhjilb6l tdrtdno ineghirisul6sa esetdn a Megrendelot meghirisul6si

kotb6r illeti meg, melynek osszege a szeruoddses nett6 ellen6rt6k 25o/o-a.

2. A k6tbdr kifizet6se nem 6rinti a Megrendel6 azonjog6t, hogy a szerz6d6sszeg6ssel okozott 6s a

kdtbdr dsszeg6vel nem fedezett k6r6nak megtdrit6s6t kdvetelje'

VII. A Felek 6ltal kapcsolattart6sra kijeliilt szem6ly

L V6llalkoz6 a II. pontban leirt feladatra vonatkoz6 kapcsolattart6s ell6tas6ra els6dlegesen a VII.2'

b) pontban meghat6rozott szem6lyt jeldli meg, akinek ir6nyit6sa mellett a V6llalkoz6

munkat6rsai a jelen szerz6d6st a Megrendel6 ig6nyei szerint, fokozott gondoss6ggal, szakmai

hozzilertessel l6ddk el.

A szolg6ltat6s ell6t6s6ra vonatkoz6 utasit6sok kiad6sa tekintetdben a Megrendel6 rendelkezdsi

jogf kdpviseloi a VIL 2.a) pontban meghat6rozott szemdlyek.

Z. Szerzodo Felek rdgzitik, hogy a szerzodds teljesitdseben a V6llalkoz6 ajhnlatilban megjeldlt

szem6lyek is jogosultak ds kdtelesek elj6rni.

Kapcsolattart6 szem6lYek:

a) Megrendelo kapcsolattart6ja:

Prof. Dr. Szekanecz Zolthn
Telefonsz6m : 52125 5 -09 |

E-mail cim : szekan ecz.zoltan@med'unideb.hu

b) VSllalkoz6 kapcsolattart6ja:

N6v: Dr. Domj6n Andrea

Telefonsz6m : 3 0 I 205093 4

Mobil: 3012050934

E-mail cim: volantiskft@gmail.com

c) A Megrendel6nek a jelen szerzod6s teljesit6s6drt felel6s szewezetiegys6ge, vezetoje:

Prof. Dr. Szekanecz Zoltdn

VIII. A teljesit6s helye:

l. rdsz: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
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2. rdsz:4026 Debrecen, Hunyadi J6nos u. l-3. Kdlcsey Kdzpont, Hotel Lycium

Felel6ss6g

V6llalkoz6 az flltala biztositott Szolg6ltat6s teljesitdse sor6n teljes k6rti kArt6ritdsi felelossdggel

tartozik Megrendelovel szemben mindazon k6rok tekintet6ben, melyek neki felr6hat6an

keletkeztek.

Vegyes rendelkez6sek:

A V6llalkoz6 kinyilatko ztatja, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011 . dvi CXCVI' torv6ny 3. $-a

szerinti 6tl6that6 szervezet. A V6llalkoz6 k}telezetts6get villlal ana, hogy e nyilatkozatban

foglaltak v 6ltoz6saeset6n a Megrendelot halad6ktalanul tilj'kortatja.

A Megrendelo a val6tlan tartalm0 nyilatkozat alapjan kdtdtt szerz6d6st jogosult felmondani

vary - amennyiben teljesit6sre m6g nem keriilt sor - a szerzoddst6l el6llni.

I nyertes aj6nlattevo

a) nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesitdsdvel dsszefiiggesben olyan kdlts6geket,

melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tarsas6g

tekintet{ben mertilnek fel, 6s melyek a nyertes aj6nlattevo ad6kdteles jdvedelm6nek

csdkkent6sdre alkalmasak;

b) a szerzodls teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt az aj6nlatkdro

szitmdra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti ilgyletekrol az

aj6nlatkdrot haladdktalanul drtesiti.

Az aj1nlatker6kent szerzodo f6l jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha

sztiks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hory a szerzodlssel drintett feladata

ell6tasar6l gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes aj6nlattevoben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 2So/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds ft/ pontj6ban meghathrozott

felt6teleknek.

b) a nyertes aj6nlattev6 kdzvetetten vagy k6zvetleniil Z|oh-ot meghalad6 tulajdoni

rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben , amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban

me ghatfur ozott fe lt6te I eknek.

Az elozbek szerinti felmond6s esetdn a nyertes aj6nlafievo a szerzodds megsztin6se elott m6r

teljesitett szolg6ltat6s szerzoddsszerii pdnzbeli ellendrtekdrejogosult.

A kiilfrldi ad6illet6s6gri nyertes aj6nlattev6 kdteles a szerzodeshez ana vonatkoz6

meghatalmazSst csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sSg

k6zvetleni.il beszerezhet a nyertes aj6nlattev6re vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozotti

jogseg6ly igdnybev6tele n6lki.il.

2.



A Kbt. 127. g (4) bek. szerint semmis - a k6sedelmi kamat tekintet6ben a ftk. 6:155'$ (a)

bekezd6s6ben lehet6v6 tett eset kiv6tel6vel - a kozbeszerzdsi elj6r6s alapjan megkotdtt

szerz6d6s azon rendelkez6se, amely kizhria vagy korl6tozza a Megrendelo szerzoddsszeg6se

eset6re ir6nyad6 j o gkdvetkezm6nyek alkalm az6s6t'

A szerzod6st a kozbeszerzds\ eljar6s alapj6n nyertes aj6nlattev6k1nt szetzodo fdlnek, illetve

kozdsen aj 6nlatot tev6knek kel I teljesitenie'

Amennyiben a V6llalkoz6 ahatillyos szerzod6s elnyer6se 6rdekdben, vagy annak teljesitdse

sor6n veszteget6shez, csal6shoz, klnyszerhez, ydry versenykorliltozhshoz folyamodik vagy

ezek gyanirja meriil fel, a Projekt V6grehajt6 a tudom6s6ra jut6st6l sz6mitott I 6ven beliil

el6llhat a szerzod6stol, ezzel egyidejtileg drtesiti a maw8ir hatos6gokat' A v6llalkoz6

tudom6sul veszi, hory rdszlre a gyanu kivizsg6l6s6nak lez6r6s6ig nem tdrtdnik kifizetds'

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a V6llalkoz6 vesztegetdshez, csal6shoz, k6nyszerhez, vaW

versenykorliltoz[shoz folyamodott , a szerzldds ellendrtdke nem keri.il r6sz6re kifizet6sre'

tov6bb6 a SECO d6nt6se alapj6n meghat6rozott vagy hatdrozatlan id6re kiz6rhat6 a SECO

6ltal fi nansz ir ozott proj ektek kapcs6n ttirt6n6 Megrendelesekbol.

3. Jelen szerz6d€s m6dosithstra - amennyiben a m6dositast nem a szerzodlst aliliro szem6lyek

l6tj6k el al6ir6saikkal - csak a Felek 6ltal erre kifejezetten felhatalmazott kdpviselok 0tj6n,

ir6sban, a Felek egybehangz6 jognyilatkozatai alapj6n van lehetosdg, a Kbt' 132' $-6ban

meghat6rozott esetben.

4. Jelen szerzod6s, b6rmelyik f6l sflyos szerzoddsszeg6se eset6n rendkivtili felmond6s irtj6n'

harminc napos felmond6si hat6ridovel megsztintethetb'

5. Szerzodo Felek ajelen szerz6d6sbol eredojogvit6ikat els6sorban b6k6s riton kiv6nj6k rendezni'

Ennek eredm6nytelens6ge eset6re kikotik -'perdrt6ktol fiiggoen - a Debreceni Jar6sbir6s6g,

illetve a Debreceni Tdrv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6t.

6. Ajelen szerz6des a Szerz6d6 Felek megegyezlsdttartalmazza. A szerzodesben nem vagy nem

kimerit6en szab6lyozott k6rd6sekben az ajinlattflteli felhiv6s, az ai6nlat, a kozbeszerz6sekrol

sz6l6 2011. 6vi CVIII. tv., a Ptk. 6s a vonatkoz6 egy6b jogszab6lyok rendelkez6sei ir6nyad6ak'

'1. A Szerzod6 Felek k6lcs6ndsen t6jdko rtatjhkegym6st a Megrendel6A/6llalkoz6 szilmhra vagyoni

k6rt okoz6 esetek6l, illetve azokr6l az esetekrol vagy esem6nyekrol, amelyek a

Megendel6w6llalkoz6t h6tr6nyosan 6rintik, vagy drinthetik.

g. A Felek az egym6s r6sz6re 6tadott, vagy egy6bk6nt tudom6sukra jutott inform6ci6kat kdtelesek

titokban tartani 6s iizleti titokkdnt kezelni, tovrlbb6 tart6zkodni minden olyan magatartast6l,

amely az inform6ci6k nyilv6noss6gra keri.il6s6t eredm6nyezn6k.

A jelen szerz6ddst, amely 4 egym6ssal sz6 szerint megegyezo eredeti p6ldanyban k6sziilt' ds 2

mell6klettel rendelkezik, a Felek annak elolvas6sa 6s kozds 6rtelmezese ut6n, mint azt akaratukkal

mindenben megegyez1t, j6v6hagy6lag irj6k al6, melyb6l 3 p6ld6ny illeti a Megrendelot, 1 p6ld6ny a

V6llalkoz6t 
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Jelen szerzodds elv6laszthatatlan rdszlt kdpezik az alilbbi melldkletek:

a) L sz. mell6klet: Megrendel6 EM-645 sz6mf Aj6nlatt6telifelhiv6sa;

b)2. sz. melldklet: Villalkoz6 beny0jtott aj6nlata.

Jelen mell6kletek dokumentumai terjedelmiik miatt kdzvetleniil nem csatoland6ak, azok mindkdt fel

ir atthr 6b an azono s tartalommal fe I le lhet6ek.

Debrecen, 2014. augusztus 14.

Megrendelo kepviselet6ben: i
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1. sz. mell6klet
IGENYELT SZOLGALTATAS LEIRASA

A projekt Osszefoglal6 bemutatisa

A Sv6jci Hozzdjirul6s segits6g6vel mrikod6 ,,Gy6glt6 R6gi6k" projekt megval6sul6sa

hozzijirul majd az Eszak-magyarorszigS 6s az Eszakalfoldi r6gi6k eg6szs6g-, 6s

gy6gyturis ztlkai versenyk6pess6g6nek nrivel6s6hez.

Az elnyert forr6s l'099'779 svrljci frank, a k6t6ves projekt meghosszabbitott hatrlrid6vel2014.

jrinius 30-ig tart. Eredm6nyeit ezt kovet6en cit 6ven kereszttil fenn kell tartani, hasznositani

kell. Ez rem6lhetci a projekt soriin kifejlesztett szolgilltat6s csomagokt6l 6s a l6trehozott marka

6s almrlrk6kt6l. A miirkarendszer kommunik6ci6s tizenetei eljutnak a kiilfiildi 6s a hazai

c6lcsoportokhoz, ami megnciveli az 6rdekl6d6st a ,,Gy6glt6 R6gi6k" irilnt, igy ndveked6s

rem6lhet6 a vend6gek 6s a vend6g6jszakrik szlndban 6s a vend6gkrilt6sben is.

A projekt el6n a M6trai Allami Gy6gynt6zet 611. A konzorcium tov6bbi tagjai: Debreceni

Egyetem Orvos- 6s Eg6szs6gtudomrlnyi Centrum, Magyar Eg6szs6gturizmus Marketing

Egyesiilet, Dr. Rubovszky TanScsad6 6s Turisztikai Bt., Gy6ngyos-M5tra Turisztikai

Ktizhasznri Egyesiilet, Debrecen 6s Hortob6gy Turizmus66rt Egyesiilet, Siroki Idegenforgalmi

6s Turisztikai Egyesiilet, M6traderecske K<izs6gi dnkormrlnyzat.

A projekt v6gs6 c6lja ,,Gy6gyt6 r6g]6k" erny6mrirka n6v alatt olyan almark6kkal 6s

v6djeggyel f6mjelzett, a t6rs6g vezetS szdllod6iban 6s a trrtAcY-ban el6rhet6, evidenciiikra

alapozott eg6szs6gtgyi szolg6ltat6s-csomagok kialakit6sa 6s 6rt6kesit6se a hazai 6s ktilftildi

idegenforgalmi piacokon.

A szakmai program megval6sitfusirttoz a MAGY, a DEOEC es a konzorciumi tagok

szakernberei mellett tov6bbi felk6rt hazai szakernberek krizremtik6dnek. Erre 6pitve

kdlcstin<isen el6nytis, hosszti tdvri szakmai egytittmtik<id6sek, intezm6nyi kapcsolatok, ell6t6si

h6l6zatok kialakit6srira trirekszfink. A kialakitott szolg6ltat6si struktur6t 6s kin6latot a

hagyomrlnyoshazai 6s ktilfoldi (krirnyez6 orsz6gok, EU, orosz 6s FAK piac, esetleg T6vo1-

Kelet, Kina, Jap6n) eg6szs6gtigyi idegenforgalmi piac mellett terveznik felkin6lni a v6lhet6en

b6viilS hazai eg5szsfgp5mtin, biztosit6i k6r sziimdra is.



Hosszf tivf lehet6s6gelq nemzeti jelent6s6g

A MAGY 6s a vele egytittmiiktidci szakmai mrihely elhivatotts6g6b6l ered6en, a t6rs6g

adotts6gaib6l 6s a Sv6jci HozzSjirulils r6v6n akkumulilt ,,know how" 6s eszkrizrik

segits6g6vel egyedtil6ll6 fejl6d6si potenci6l j6tt l6tre. Magan 6s k<izfonrisf befektet6sek r6v6n

6s az 6rintett szakmapolitikai vezet6s - emberi er6forr6s (eg6szs6gtigy, sport), gazdasflg

(idegenforgalom, v6llalkoz6sfejleszt6s), vid6kfejleszt6s (helyi beszdllit6k, szolg6ltat5sok,

foglalkoztat6s fejleszt6se) - tiimogat6s6val ez kiakninhat6, ami 6ltal rij t6vlatok nllhatnak a

hazai gazdas6gi-trirsadalmi kibontakozils szfunira. Ennek r6v6n egy rijabb elemmel b6vithet6

ahazai eg6szs6gtudatos 6s fizet6k6pes (vagy azz|tehet6) lakossrig 6ltal el6rhet6 szolgriltat6si

paletta 6s tiszttintizhetcik a nagy munk5ltat6k, eg6szs6gp5rztitrak 6s biztosit6k kin6lataik

bcivit6s6re. Hosszabb t6von jelentcisen javithat6 a hazai egdszs6gtigyi kapacit6sok

kihaszniilts6ga 6s jtivedelemtermel6se, szinvonala is. Mindenk6ppen :6j, ilgazatok k<izotti

egytittmiikod6sek alakithat6k ki 6s jelent6sen gazdagithat6, b6vithetci hazink szerepv6llal6sa

6s r6szesed6se a mincis6gi nemzetkozi eglszs5gturisztikai piac bev6teleibcil.

AZ IJLV ART SZOLCALT,q.TAS LEiRASA

l. K6pz6si tervek, oktatisi anyagok kidolgoz6sa

A k6pz6si tervek anyaga a k<ivetkezci elciirSsoknak feleljen meg:

- a k6pzes modulokb6l kell, hogy fel6piiljrin

- alkalmasnak kell lennie ahhoz, hogy egy szakmai nap sor6n 1,0-12 db 30 perces elciad5st

lehessen tartani bel6le, mely 2 modult foglaljon magdba

- form6tuma Power Point prezentrici6

- el6ad6sonk6nt 30-40 di6t tartalmazzon

- a 6 modulr6l kb. 100-150 oldalas 6sszefoglal6 jegyzetetkell k6sziteni

(A jegyzet min 100 oldalas legyen, Bettitipus: Ariel vagy Calibri, m6rete 12pt)

Az oktat5si anyagokat az itt felsorolt tartalommal k6rj{ik kidolgozni:

Az els6 szakmai nap el6adisainak t6mii 6s tartalmi elemei:



1. modul: Az egfiszsflgturizmus alapjai

A modul tervezett id6keretei:

08.00 - 08.30 regisztr6ci6

08.30 - 09.00 Eg6szs6gturizmus fogalma, jellernz6i, jelent6s6ge

09.00 - 09.30 Eg6szs6gpiac, keresleti trendek

09.30 - 10.00 Spa trendek: szolg6ltat6sok ftibb saj6toss6gai

10.00 - 10.30 Megbesz6l6s

10.30 - 10.50 K6v6sziinet

I 0. 50 - 1 1 .20 Betegir6nyit6si rendszerek, ttazhsszew ez6s

11.20 - I 1.50 Helytink a vil6gban (6sszevet6s ktilftilddel)

1 1.50 - 12.20 Megbesz6l6s

12.20 - 13.10 Eb6dsziinet

2. modul: Betegs6gkiiriik

13.10 - 13.40Mozg6sszervek/immunol6gia: iz[rJeti gyullad6sok, autoimmun betegs6gek, ezek
kezel6si lehet6s6gei az eg6szsflgfiiizmus sor6n

13.40 - 14.10 Tiid6-l6gz6srehabilit6ci6: asthma, kr6nikus l6gsz6szewi betegs6gek kezel6se,

l6euti rehabilit6ci6s lehet6s6gek

14.10 - 14.40 Gastroenterologia: gyullad6sos 6s funkcion6lis b6lbetegs6gek, iv6hiriik

14.40 - 15.00 Megbesz6l6s

15.00 - 15.20 K6v6sztinet

15.20 15.50 Kardiol6gia: szivbetegs6gek nem gy6gyszeres kezeldse, rehabilitici6ja
gy6gyhelyeken

15.50 - 16.20 N6gy6gy6szat-medd6s69: hazai lehet6s6gek, 6letrn6di t6nyez6k, gy6gyvizek
alkalmaziisa

16.20 - 16.50 Sportmedicina: sports6riil6sek kezel6se rehabilit6ci6s gy6gyhelyeken



16.50 - 17.20 Megbesz6l6s

17.20 - 17.30 A szakmai nap zfirdsa

A misodik szakmai nap el6adisainak t6mrli 6s tartalmi elemei:

3. modul: Gy6gr-t6nyez6k

A modul tervezett id6keretei:

08.00 - 08.30 regisztr6ci6

08.30 - 09.00 Gy6gynird6k jelent6s6ge ahazai eg6szs6gturizmusban

09.00 09.30 Fizioterilpia, mint alternativ kezel6si m6d a mozgilsszervi betegek

rehabilitrlci6j6ban

09.30 - 10.00 Mofetta teritpia, Maz a sz6ndioxidos szilrazfiird6 hat6sai a szewezetre

10.00 - 10.30 Megbesz6l6s

10.30 - 10.50 Kiiv6sziinet

10.50 - 11.20 Klimatenlpia (l6guti), iv6lurrik javallatai.

11.20 - 11.50 A mozg6sterhpia fcibb saj6toss6gai

11.50 - 12.20 Megbesz6l6s

12.20 - 13.10 Ebedsziinet

4. modul: Szilloda 6s vend6gl6tis

13.10 - 13.40 Sz6llodai alapismeretek

13.40 - 14.10 Yend|glSthsi alapismeretek

14.10 - 14.40 Hotelek azEszak-Alfold r6gi6ban, azeg6szs6gturizmus szemszrigeb6l

14.40 - 15.00 Megbesz6l6s

15.00 - 15.20 K6v6sziinet



15.20 15.50 Kuliniiris kdzpontok az Eszak-Alfiild r6gi6ban, az eg6szs6gturizmus

szemszdg6b<il

15.50 - 16.20 Med-Hotel koncepci6 l6nyege 6s saj6toss6gai

16.20 - 16.50 Megbesz6l6s

16.50 - 16.00 A szakmai nap zirilsa

A harmadik szakmai nap eldadrlsainak t6mdi 6s tartalmi elemei:

5. modul: Turisztikaidesztinfci6k

A modul tervezett id6keretei:

08.00 - 08.30 regisztr6ci6

08.30 - 09.00 Debrecen es Hortob6gy: betegellfithsra, rehabilit6ci6ra alkalmas gy6gyhelyek 6s

turisztikai desztin6ci6k

09.00 - 09.30 M6trai Gy6gynt6zet: saj6toss6gok 6s szerepe a l6guti rehabilit6ci6ban

09.30 - 10.00 Par6dfiirdci: szolg6ltat6sok, szerepe a l6griti, mozgilsszervi 6s gyomor-
b6lrendszeri

kezel6sekben

10.00 - 10.30 Megbesz6l6s

10.30 - 10.50 K6v6sztinet

10.50 - I 1.20 Eszak-Alfiild: egy6b gy6gyhelyek 6s turisztikai desztin6ci6k (a fentieken kiviiD

11.20 - 11.50 Eszak-Magyarcrszilg: egy6b gy6gyhelyek 6s turisztikai desztin6ci6k (a

fentieken kiviil)

I 1.50 - 12.20 Debreceni fejleszt6sek (2010-2020): az eg1szs6g szolgillatilban

12.20 - 12.50 Megbesz6l6s

12.50 - 13.40 Eb6dsztinet

6. modul: Varia

13.40 - 14.10 T6rit6ses betegel16t6s jelene azEszak-Alfold r6gi6ban



14.10 - 14.40 Gy6gyfiird6 mtikddtet6s saj6tossdgai

14.40 - 15.10 Etikai k6rd6sek, etikai dilemmrlk az eg$szs5gluizmus kapcs6n

15.10 - 15.40 Megbesz6les

15.40 - 16.00 K6v6sziinet

16.00 - 16.30 Az eg5szsl,gturizmus jogi szab6lyozilsi rendszere Magyarorszhgon

16.30 - 17.00 Adatkezells, adatrdgzit6s szerepe az eg1szs6giigyben (informatikai h6tt6r
jelentcis6ge)

17.00 - 17.30 Rentabilit6s, fenntarthat6s6g (gazdasdgS-p6nztigyi szempontok)

17.30 - 18.00 Megbesz6l6s

18.00 - 18.10 Technikai sztinet

18.10 - I 8.40 Tesztir6s (vizsga)

18.40 - 18.50 A szakmai nap zitrdsa

2. KEpzEs lebonyolitissal

- Az el6ad6sokat 3 alkalommal, egynapos konferencia keret6ben teweznJk.
- Egy alkalom soriin a r6sztrev6k 10-12 darab 30 perces el<iad6son vegyenek rflszt,

melyek 2 modult foglaljanak magukba. Az elfiadisoknak Power Point prezent6ci6t
kell tartalmazria.

- A rdsztvev6knek kb. 150 oldalas ir6sos jegyzetet, e-leaming 6svizsgintat6 anyagokat
kell biztositan. Az ajrinlattev6nek a vizsgintatilst is le kell bonyolitaria.

- Az eJeaming anyagmag6ban kell, hogy foglalja a krivetkez6ket:
- internetes feliilet elk6szit6se

- a fenti tematika szerinti internetes struktura l6trehoz6sa

- a Power Point prezent6ci6k PDF form6tumban t6rt6n6 elhelyez6se

- teszt-ellen6rz6s megold6sa

- bizonltv iny k6szit6se, nyomtathat6s6ga

- Aj6nlattevS az el6ad6knak honorilriumot kell, hogy fizessen.

- A napi program k6t k6v6-, 6s egy eb6dsz0netet kell, hogy tartalmazzou
- A r6sztvev6k sajt- es bork6stol6son vehetnek r6szt, valamint ktil6nbriz6 ki6llit6sokat

tekinthetnek meg hotelek, c6gek, fiird6k 6s desztin6ci6k r6szv6tel6ve1.
- Az oktat6s helyszine: Kolcsey K<izpont, Hotel Lycium. Az ajitrf,atnak a teremb6rlet

dij6t is tartalmaznra kell.



- Tewezett l6tsziim: kb. 100 fri
- C6lcsoportok: az iken6gi6 (Hajdf-Bihar, Szabolcs-Szatmir-Bereg, JSsz-Nagykun-

Szolnok, Heves, Borsod-Abat$-Zerrrylen, N6gr6d megye); a MAGY projektben
r6sztvev6 konzorciumi partnerek; turisztikai szakemberek (Turizmw Zrt. 6s egy6b
munkatiirsak); a ftibb szSllodhk, 6ttermek k6pvisel6i ; egy6b erdekl6d6k

A dokumentSl6s elv6rt m6dja:

- oktat6si anyagok benyfjt6sa nyomtatott, ill. elektronikus form6ban

- fot6dokument6ci6

- eredeti jelenl6ti ivek

- j egyz6konyv a v izsgfntat6sr6l


