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Mellékleť l db

Tisztelt Embeľi Eľőforľás Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése
A Benyovszky oľvosi Kĺizpont (továbbiakban: BoK) a 1089 Budapest, Benyovszky M.u. 10. szrĺm
alatt működő rendelőintézet, mely haľmincféle egészségügyi szolgáltatással, hagyomanyos orvosi
é s kie gé szít ó gy ő gy ászati elj aľás okkal fo gl alkozik.
A BoK a Budapest Józsefuarosi onkormányzathoz foľdult annak érdekében, hogy együttmfüĺidési
megállapodást köthessen źLz onkormrínyzat fenrÍartásában mfüĺidő Józsefuáľosi Egészségtigyi
S zolgźiattal (továbbiakban : JE S Z).
A megállapodás a Magyaroľszágon, kiemelten Budapest VIII. kerĹiletében dolgozó és taľtózkodó,
elsősorban kínai állampolgĺáľok egészségĹigyi ellátásanak megszervezéséte, az egészségügyi szol-
gáltatások szakszerĹi igénybevételére, a betegút megszerve zésére iľanyul.
Az együttmfüödési megállapodás megkĺitésére vonatkozőan a BoK és JESZ közös szándéknyilat-
kozatot kívrĺn tenni, mely nyilatkozat az előteľjesztés mellékletétképezi.

II. A beteľjesztés ĺndoka
Az együttmfüödési megállapodás aláirásaés azabban foglaltak teljesítése, a szfüséges infrastľuktu-
rális felkészĹilést és a hatósági jóvrĺhagyást követően 20|5. második felében várhatő, ezért szfüsé-
ges, hogy a szándéknyi|atkozat elfogadásáróla Bizottság2}L1. május havi tilésén dĺintsĺjn.

III. Diintés célja' pénzügyi hatása
A Benyovszky orvosi Központ és a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat közös szándéknyilatkoza-
tának elfogadása. A dĺjntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Múködési Szabát|yzattrőI sző|ő
36/20|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.4.23. pontjan alapul.

Mindezek a|apjén kérem az Emberi Erőfoľľás Bizottság dĺjntését a szándéknyilatkozat elfogadásá-
ľól.



Határozzti javaslat

...120|5 év. (V. 13.) számú Embeń Erőforľás Bizottsági hatáľozat:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Benyovszky oľvosi Központ és a Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat közös
szandéknyilatkozatát együttmfüödési megállapodás megkötésére a mellékletben foglalt taľ-
talommal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z0I5. május 13.

2. felkéri a polgĺĺľmesteľt a hatfuozat 1. pontjában elfogadott szandéknyi|atkozat alźirásźlta.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatt ďo: 2015. május 3 1.

A lakosság széles kĺiľét éńntő döntések esetén az előteqesztó elókészítőjének javaslata akijzzététel
móđjara

nem indokolt hirdetőtáblĺĺn honlapon

A döntés végrehajtásátvégzo szewezetiegység: Humiĺnszolgá|tatásiÜgyosztály

Budapest, 2015. május 4.

dr. I(ócsis Máté
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melléklet

szÁľonrľĺrrĺLATKoZAT
Együttműködési Megá|lapodásľa

amely létľej<itt egyrészró| a Jőzsefválrosi Egészségügyi Szolgálat - Rendelőintézet (röviden
JESZ)
székhely: 1089. Aurórau.22 - 28. Budapest
képviseli: :

másrészľől a BEI\-YoVSZKY oRvosl KOZPONT (ľöviden:BoK),
tizemeltető: Megaline Stúdió Keľeskedelmi, Kommunĺkácirós és Szolgáitatő Kft. (ľöviden.
Megaline Studió Kft.)
székhely: 1089 Benyovszky Móric u. 10. Budapest
képviseli: G. Németh Gyĺlrgy, BoK igazgatő
a továbbiakban: a JESZ és a BoK közĺjtt.

A Szándéknyi|atkozat a Benyovszky onosi Ktizpont és a Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat
. a továbbiakban együttesen, mĺnt F'elek. ktiziitt kiĺziisen elhatáľozott egyůittműködésĺ szán.
dékľa ĺľányul a Magyaľországon, kiemelten Budapest VIII. keľůĺletében dolgozó és taľtózko-
dóo elsősorban kínai állampolgáľok egészségüryi ellátásának megszeľvezésére, az egészségüg;ri
szo|gáitatálsok szakszeľű igénybevételéľe, a betegrĺt megszeľvezésére olyan mĺídon, hog;r azok
az érvényes jogszabályi keľetek kiiztitt valósulhassanak meg.

I. A Szándéknyilatkozat tarta|ma

A Józsefváľosĺ Egészségůĺgyi Szolgálat . Rendelőintézet és a Benyovszlĺy oľvosĺ Kiizpont
egyiittműköđési megállapodás megkĺitésére vonatkoző szánđéknyíLatkozata aĺľa irlínyul, hogy a
Felek együttrnfüödjenek a Magyarországon taľtózkodó kínai állampolgárok egészségügyi ellátásá.
ban, valamint a két ország koľmányfoínek2}| . februarjában aláírt kormányzati megállapodásának
a szellemében elősegítsék a hagyomĺányos kínai győgyászat magyarországi megismeľtetését és ki.
építését.

Az együttmfüödés alapja az a sztndék, hogy akormźnyzati döntéssel és a VIII. kerületi Józsefuaľo-
si onkoľmźnyzattcirekvéseivel összhangbanaFelek közremfüödjenek az optimá|is betegellátási és
betegközvetítési rendszer megteľvezésében és kialakításában, ilyen módonishozzéljárulva a Ma-
gy ar orczágon tartózko dó és do 1 go ző kínai államp o l gĺírok e gé szsé gü gyi el|źĺástů:roz.

A Felek a kialakítandó egyĹittmfüödés soľán egészségiigyi szolgáltató tevékenységeiknek azígény-
bevételéve|, tapasztalataiknak afelhąsznáIásával az együttmfüĺidés és a nyújtandó szolgáltatások
magas színvonalú megvalósításara tĺjľekszenek.

II. Az E gyüttműktidéshez kapcsolódó feladatok

Az Egytittmiĺkĺidés a Felek részérő| kiterjed olyan tevékenységekre, amelyek az egészséghez, a
gyógyításhoz, amegelőzés, az egészségtigyi ismeretteľjesztés témaköréhez kapcsolhatóak.
Például az á|talźnos életmód és egészségügyi kommunikációs infoľmációs tevékenységekhez.

A Benyovszky oľvosĺ Kiizpont, mint a KínaĹMagyar Integrált orvosi Gyógyítói Program szerve-
ző koordinźltora, a rendelkezésére álló egészségiigyi szolgźitatásai mellett, azokat kiegészítve ajan|-
ja, szewezi és kooľdináLja a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat - Rende|ointézęt szttmźra a TAJ-
kártyáva| (oEP jogosultsággal) nem rendelkező kínai polgárok egészségügyi e||átását, mint kiemelt
lehetőséget az egészségigyilgyőgyitói/betegellźúásilprevenciós területeken 
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Mint a Kínai-Magyar GazdaságiKanaratagsa, egészségĹigyitagozatźnak képviselője, az egészség-
iigyi szolgáltatásolľól, a lehetőségekľől folyamatosan tájékońatja az étintetteket, miként az egés-

zséggeVéIetmóddal kapcsolatos eseményekľől, rendezvények'rő| stb. is. Rendelőintézeti kózpontjźr
ban és paľtnerei körében kozzéteszi és informálja a tevékenységeikkel kapcsolatos aktualitásokat.

A Jĺózsefváľosi Egészségügyi Szolgálat. Rendelőintézet - a meglevő egészségiigyi ellátási kötele-
zettségei mellé, azokkozé - integľálja aMagyarorsztĺgon, kiemelten a Budapest VIII. kerĹiletében

dolgozó, tartőzkođó kínai polgaľok egészségugyi el|átásźú, elsősoľban olyan szakellátási (pld. ľĺlnt-
gcn) szolgáltatások igónybc vótclóľc nyújt lchetőséget térítéses ellótĺis ellenében, amelyok a KínaĹ

:nagyaľ 
Integľált orvosi Gyógyítói Program központjában nem elérhetőek.

III. Az Együttmĺíkiidés időtaľtama

A Felek a Szandéknyi|atkozat a|apjáĺ az Együttmfüödési Megállapodás a|áírását az infľastruktuľá-
lis felkészülést és a hatósági jővźhagyást követően, szándékaik szerint legkésőbb 2015. második
felében kívanjak elinđítani' Az együttműködés tervezett időtartama folyamatos, rendszeres éľtéke-

1éssel.

Az egyĹittmiíködéssel a Felek a Magyaľorczágon, kiemelten a VIII. keľiiletben ďolgoző,1'artőzkodő
kínai állampolgaľok szervezett egészségĹigyi szolgáltatási lehetőségeinek a kialakításával pél-
dáťmodellt kívannak mutatni más települések, régiók szźlmára a helyi külfrldi állampolgarok magas

szinĺj egé sz sé gü g y i eLlź./tásfu a.

Iv. 
^zEgyüttműktidési 

Megállapodást előkészítő Szándéknyilatkozat a|áírőiz

Józs efu áľosi E gészs é gii gyi Szolg őiat _ Ren delőin tézet r észér őlz
Dľ. Koľoknai Andľás foigazgatő foorvos
1089. Auróruu. f2_ 28. Budapest

Benyovszlĺy Oľvosĺ Kłizpont, ĺŁemeltető: Megalĺne Stúdió kft ľészéľől:
G. Németh György - igazgatő, BoK igazgatő
Németh Geľgely György igyvezeto igazgato, Megaline Stuđió kft.
1089 Benyovszky Móric u. 10. Budapest

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat
dr. Kocsis Máté polgármester
1082. Baross u. 63-67. Budapest

KínaĹMagyaľ Gazdasági Kamaľa
Pető Ernő elnök
|752. Szentmihályi út 151. Budapest


