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SZERZODES 

A társadalombiztosItási támogatással rendelhetô gyógyãszati ellátások nyüjtására 
és társadalombiztosItási támogatási osszegének az elszámolására, a kötelezO 

egészségbiztosItás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Torvény) és a vegrehajtásära kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, valamint 
a járóbeteg ellátás keretében rendelt gyogyszerek, gyógyászati segédeszkozök és 

gyógyfurdöellätäsok árához nylijtott támogatások elszámolásáról és folyOsItásárOl 
szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapjän 

egyrészrôl az Országos EgészségbiztosItási Pénztár 
székhelye: 1139 Budapest Váci lit 73/a 
képviseli: Dr. Sélleiné Márki Maria fôigazgató megbIzása alapján eljáró 

Dr. Szántóné Dr. Nagy Nikoletta az Országos EgészségbiztosItási 
Pénztar Területi Hivatalának fôosztályvezetö- helyettese 

ügyintézés helye: 5000 Szolnok, Mikszáth K. u. 3-5., a továbbiakban: OEP, 

másrészrôl a Kuniania Gyógyfurdö Korlátolt FelelOsségü Tärsaság 
székhelye: 5310 Kisüjszállãs, RákOczi utca 12. 
cégjegyzék szárna: 16-09-013675 
bankszámla száma: 10402867-50526555-85831006 
bankszárnlát vezetö pénzintézet neve, K & H Bank Zrt. 
cIrne:5310 Kisñjszállás, Szabadság ñt 1. 
ad6szárna:23580259-2-16 

képviseli: 
név: Kui János ügyvezetö 
anyja neve: Sávay Margit 
születési hely, idô: Karcag, 1978.06.15 
lakcIm: 1142 Budapest, Szikszó park 5. 3/10. 
rnüködtetô e-mail cIme:kumania@kumania.hu  

a továbbiakban: SzolgáltatO 

között az alábbiak szerint jött létre: 

1. 
A szerzôdés 1. sz. mellékietét képezi a tevékenység végzésére - a külön jogszabályban 
foglaltak szerint- jogosItó engedélyek másolata, a szolgáltato 60 napnál régebben lejárt 
esedékességü tartozásáról szóló nemleges nyilatkozata, valamint a szolgáltató 
nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az ellátás nyñjtásához kapcsolódó feltételeket 
folyamatosan biztosItja. 
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8.  
A Szerzôdô Felek megáilapodnak abban, bogy a Szolgáltatónak a BEVER által 
befogadhato rekordszerkezetben kell az elszámolást elektronikusiton benyiijtania. Az 
elszámolás összesItô és részletezô elszámolásból all. 

9.  
A Felek rnegállapodnak abban, hogy a rekordkép változás miatt szükséges 
módosItásáról az OEP a Szolgáltatót a rekordkép elérési (letolthetôsegi) helyének 
megadásával értesIti. 

10.  

ASzolgáltató tudornásul veszi, bogy az adott elszárnolási idôszakban a benyüjtást - - 	 Behzás: B&: 0 j 
rnegelôzö elszárnolási tárgyidôszak befejezett küráinak, vagy érvényességi idejét 	cm 

vesztett vények, illetve a Szolgáltató önellenörzése, valarnint az OEP által végzett 
ellenôrzés során feltárt - korábbi elszãmolási idôszakra vonatkozó- elszárnolási hiba 
miatti korrekciós tételek szárnolhatók el. 

Az OEP ellenôrzése rnegkezdését követôen az önellenôrzésre nines lehetôség. 
Az adott elszárnolási idôszakban kizárólag azok a tárgyi elszárnolási idôszak 
alatt beváltott és kiszolgált vények nyüjthatók be elszárnolásra, arnelyek 
önelienôrzését a forgalrnazó a vény beváltása és az elszárnolás benyüjtása 
közötti idôszakban elvégezte, és arnelyeket az önellenôrzést végz6 szernéiy 
kézjegyével ellátott. 

A Szolgá!tató a mindenkor hatályos jogszabályban feltüntetett vénynlegôrzési idôn 
belül, de legfeljebb 5 even belül, önellenörzésre jogosult a korãbbi elszámolási 
idôszakra vonatkozóan. 

11.  
Az OEP a Rendelet szerinti határidôben intézkedik a támogatás ãtutalásáról. 
Az elszámolt tárnogatás átutalására vonatkozó rnegbIzást az OEP a Magyar 
Allamkincstárnak adja at. 

12.  
A Szolgáltató az elszámolásra a Rendeletben rneghatározott módon jogosult és köteles. 
A Szolgáltató az elszámolást az elszámolási idôszakot követö hárorn munkanapon 
belül köteles benyüjtani az OEP-hez. 
A Szolgáltató hibás, vagy téves elszárnoiása esetén 3 munkanapon belül jogosult a 

hiba kijavItására. Az elektronikus 6ton történô elszámolás szabályait az OEP 
hOn1a)ján közzétett e-Jelentés Felhasznãlói Kéziköriyv tartalmazza. 

13.  
A Felek tudornásul veszik, bogy az 5. sz. mellékietben rögzItett elszárnolási 
gyakorisãgtól eltérni a Szolgáltató Irásos kérelme alapjan, az 5. sz. mellékiet aláIrãsát 
követô hónap 1 napjátOl lehet. 

IA~ 



14.  
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 12. pontban megjelolt határidôn tñl beérkezett 
elszámolás tételei csak korrekciós tételként, a kävetkezô elszámolási idôszakban 
számolhatók el. 

15.  
Az elszámolás alapján a társadalornbiztosItási támogatás a Szolgáltató 
név: Kumánia Gyógyfurdö Kft. székhely/ cIme: 5310 Kisñjszállás, RákOczi u. 12. a 
K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett: 10402867-50526555-85831006 számü 
bankszárnlájára kerül átutalásra. 

A Szolgáltató köteles bankszámlájának változását az OEP illetékes Területi 
Hivatalának Irásban bejelenteni a változást igazoló dokurnentumok rnásolatának 
egyidejü megkuldésével. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy bankszámlájának 
változása esetén az OEP csak a bejelentést kävetô 15. naptól kezdôdöen tudja az Ui 
szárnlájára teljesIteni az utalásokat. 

16.  
Szerzôdô felek rnegállapodnak abban, hogy arnennyiben az OEP a tárnogatás, illetve 
térItés folyósItására vonatkozó átutalási rnegbIzását a jogszabályban, illetve a jelen 
szerzôdésben rneghatározott határidôk alatt nem, vagy késedelmesen teijesIti, az OEP 
köteles a Szolgáltató részére a tárnogatás és térItés összege után, a késedelern idejére a 
törvényes rnértékü késedelmi karnatot is rnegfizetni. 

17.  
Az OEP a Törvény 38. §-a alapján, valarnint jelen szerzôdés alapján jogosult a 
szerzôdés teljesItésével összefuggésben az ellenôrzésre. 
A Szolgáltató az ellenôrzés során köteles együttrnüködni, illetve gondoskodni az 
ahhoz szukséges bizonylatok ôrzésérôl és hozzáférhetôségéröl. Köteles a kért (konkrét 
vényszárnmal megjelolt) vények legfeljebb 5 niunkanapon belül történô átadásãra. Az 
OEP ellenôrzésre jogosult munkatársai az ellenôrzés során a bekért, vagy a helyszInen 
ellenôrzésre átvctt vényekrôl elismervény ellenében elhozhatják, és az cllenörzés 
Iezárását követôen kötelesek azokat visszaszolgãltatni. 

18.  
Az ellenôrzés során jegyzökönyvbe vett 

a) Szolgáltatót terhelö 2 even belüli tárnogatási hiányt a he!yesbItö elszámolásra 
vonatkozó rendelkezések szerint kell elszárnolni. 

Az OEP az ôt megilletö két even belüli tárnogatási hiány korrekciója esetén 
követelését az ellenörzési jegyzôkönyv alapján kiállItott bizonylat szerint 
jogosult a következö elszárnolási idöszakra elszãmolt támogatásba 
beszámItani. Arnennyiben a következô elszámolás támogatási összege a 
korrekcióra nern nyüjt fedezetet, iigy azt a következô elszárnolás(ok)-nál 
érvényesIti. 

b) két even tii!i tárnogatási hiányt a Szolgáltatónak az OEP elszámolási szárnlájára 
kell befizetni. 

c) Szo!gáltatót megilletö többletet a hclyesbItö elszámolásra vonatkozó 
rendelkezések szerint jogosult elszániolni. 



19. 
Amennyiben megállapItható, hogy az ellátás nyñjtására, valamint a támogatás 
elszámolására vonatkozó elôIrásokat megszegte, az Igy elszámolt támogatásnak a 
törvényes rnértékü kamatával növelt összegét visszatérIti. 

20. 
Arnennyiben a Szolgáltató vagy az ellátást nyüjtó a tárnogatás elszárnolására 

vonatkozó elôIrásokat 
a) rnegszegi, vagy két even belül ismételten megszegi, és 
b) az elôIrások rnegszegése vagy az a) pont szerinti idôtartamon belül az elôIrások 

ismételt rnegszegése következtében kifizetett táinogatás összege meghaladja a külön 
jogszabályban foglalt mértéket, a tárnogatással történô ellátás nyüjtására jogosItó 
szerzôdést az egészségbiztosItó felrnondja. Az érintett egészségügyi szolgáltatóval üj 
szerzôdés a szerzôdés megszflnésétôl szárnItott egy évig nern köthetô. 

Nern köthetô továbbá a szerzôdés rnegszünésétöl számItott egy even belül olyan 
egészségügyi szolgáltatóval sern szerzôdés, amelyben a felmondással érintett 
egészségUgyi szolgáltató tagja vagy vezetô tisztségviselöje tag vagy vezetô 
tisztségviselô. 

21. 
A Szolgáltató köteles bejelenteni minden olyan változást a bekövetkezésétôl számItott 
15 napon belül, arnelyek a jelen szerzôdésben foglalt jogok és kötelezettségek 
teljesItését érintik. 

22. 
Az OEP jogosult a szerzôdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató 
a 30. POlitban foglalt bejelentési kötelezettségének neki felróható okból nern tesz 
eleget. 

23. 
A jelen Szerzödés niódosItását a Felek Irásban kezdernényezhetik. A Felek 
megállapodnak abban, bogy a rnódosItás kezdeményezésének kézhezvételétôl 
szãmItott 30 napon belül a rnásik Félnek Irásban érderni választ adnak. 

24. 
A jelen Szerzödést bárrnely Fél 30 napos felrnondási idövel a rnásik Féthez intézett 
Irásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 

25. 
Jelen Szerzôdésben nern szabályozou kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 



26.  
Jelen szerzôdés 2012. december 15. napján lép hatályba, és határozatlan idôre szól. 

27.  
Szerzôdô Felek jelen szerzôdéssel kapcsolatos jogvitájuk esetére - arnennyiben 
az elôzetes egyeztetés és egyuttmflködés eredménytelen - a pertárgy értékétôl 
fUggôen a Szolnoki Törvényszék , illetve a Szolnoki Városi BIróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

Jelen hat oldalas szerzôdést a szerzôdô Felek elolvasás és kölcsönös értelrnezés után, 
mint ügyleti akaratukkal megegyezôt helybenhagyólag Irták ala. 

OrszagosieszØgjjtasPenztar 
Ter,d1eh natahi , 
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Hatálybalépés napja: 	 2013.01.01 
Megyekód: 

ii 51 

AzonosItó: 

141 81 51 1 1 

Szerzödés száma: 
E32221 ,fL A 5-1 /2012 

Artámogatási szerzödés ,,C." 

az EgészségbiztosItási Alap terhére a társadalombiztosItási támogatással 
nyüjtott gyógyászati ellátások nyUjtására 

és a támogatási asszeg elszámolására 

amely Iétrejött 

egyrészröl az Országos Egészségbiztositási Pénztár (székhelye: 1139 Budapest, 
Váci Ut 73/A, ugyintezés helye: OEP Eszak-alföldi Területi Hivatala, 5000 Szolnok, 
Mikszáth K. Ut. 3-5.), képviseli dr. Sélleiné Márki Maria föigazgatO megbizásabol Dr. 
Szántôné Dr. Nagy Nikoletta fOosztályvezetö-helyettes, mint EgeszsegbiztositO (a 
továbbiakban: EgészsegbiztosIto), 

másrészröl a KUMANIA GYOGYFURDO KFT. (székhelye: 5310 KISUJSZALLAS, 
RAKOCZI U. 12.), képviseletében KUI JANOS UGYVEZETO (a továbbiakban: 
Szolgaltato,) 

(a továbbiakban egyUtt: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

i. ALTALANOS MEGALLAPODASOK 

1.) Felek rögzItik, hogy jelen szerzödést az Altalános Szerzödési Feltételek (a 
továbbiakban: ASZF) ismeretében és annak elfogadásaval, az ott nevesItett 
szerzödéses dokumentáció alkalmazásával kötik. 

2.) Felek rögzItik, hogy jelen szerzödés a kötelezö egeszsegbiztosItás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. torvèny, és a végrehajtásárOl szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet, a járObeteg-ellátás keretében rendelt gyOgyszerek, gyOgyászati 
segédeszkäzök és gyógyfurdöellátások árához nyUjtott támogatások 
elszámolásárOl es folyósitásárol szôló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
rendelkezésein alapul. 

Kszilt :2012.12.140:49:00 (I3EVER 6.17) 



I OEP - Artámogatas 	 I 	2 	 I 

3.) Felek jelen szerzödést az alábbiakban megnevezett gyógyászati ellátások 
nyüjtására és ártámogatására kätik: 

fUrdögyógyászati ellátások 
gyOgyvizes gyágymedence (a továbbiakban ideértve a hévizi 
tófürdöt is), 
gyôgyvizes kádfUrdö, 

j1szappakoI6s, 
sUIyfUrdô, 

'szénsavas fürdö, 
orvosi gyOgymasszázs, 
'vIz alatti vizsugármasszázs, 
viz alatti csoportos gyOgytorna, 

o komplex fUrdögyOgyászati ellátás; 
Ei 18 eves kor alatti csoportos gyOgyüszás, mint egyeb rehabilitációs célti 

gyógyászati eUátás; 
ii szén-dioxid 	gyógygázfürdö, 	mint 	egyéb 	természetes 

gyógytényezökon alapulô gyOgyászati ellátás.* 

* megfelelo részek bejelölendöek! 

4.) Szerzödö Felek megállapitják, hogy Szolgaltato a szerzôdés tárgyát képezö 
tevékenység(ek)re vonatkozóan az ASZF Fejezetrendjében eiöirtak szerint az 
általa váUalt szolgáltatás(ok) nyüjtásához szUkséges dokumentumokat 
benyüjtotta. 

A Szolgáltatá katelezettséget váIIaI arra, hogy az okiratok érvényességét a 
szerzödés teijes idötartama alatt folyamatosan biztositja és ehhez az okiratok 
szerzödéses feltételeknek valO megfeleloségét érintö változásokat az ASZF-ben 
foglaltaknak megfeleloen bejelenti. A Szolgaltato tudomásul veszi továbbá, hogy - 
a csoportos gyOgyUszást nyüjtó szolgáltatá kivételével - az EgeszségbiztosIta 
kizárôlag olyan közfürdövel, illetve gyOgyfurdovel köt szerzödést furdägyógyaszati 
ellátások támogatására, amelynek a társadalombiztosItás által támogathato 
fürdögyôgyászati ellátások käzül Iegalabb négyfajta ellátás nyüjtására van 
müködési engedélye. A csoportos gyógyüszást nyUjtO SzolgaltatOval kizarolag 18 
eves kor alatti csoportos gyOgytiszás tevékenysegre, mint egyéb rehabilitáciOs cék 
gyOgyászati ellátásra, köthetö szerzödés. 

5.) A Szolgaltata komplex fUrdôgyógyászati ellátás keretében négy furdögyOgyászati 
ellátást, és e=el együtt a gyogyfürdö szakorvosa által meghatározott 
fizikoterápiás kezelés fajtát biztosIt. 

6.) A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerzódô felek közötti elszámolás alapja a 
vény és a kezetölap, amelynek kötelezö tartalmi elemeit és megörzési idejét 
jogszabály határozza meg. 

7.) A SzolgáltatOnak a szerzödés Fl fe/u fuggeleke szerinti, az OEP által kiadott 
,,VENYJELENTESEK EGYSEGES SZERKEZETE" (formal es tartalmi köteIménk) 
keretében meghatározott rekordképnek megfelelöen kell az elszámolást 
elektronikus üton benyüjtania. Az elektronikus elszámolás részletes szabályait az 
ASZF F2 jek fuggeléke tartalmazza. 

Këszult 2012.12.14 8:49:00 (IIEVI1R6,17) 
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8.) A rekordkép változása (OEP által történô mOdosItása) esetén az 
egészségbiztosItó - a rekordkép elérési (Ietolthetosegi) helyének megadása 
mellett - igazolhato môdon felhIvja a Szolgáltatá figyelmét az elszámolás 
mádosItására. 

9.) A szerzädö Felek az elszámolás teljesItésének gyakoriságát, az elszámolási 
idOszakot az E3jeI(j ervenyessegi kellék szerint határozzák meg. 

ii. zAió RENDELKEZESEK 

10.) A jelen szerzödés 2013. január 1 .-jén lép hatályba és határozatlan idére szOl. 

A Felek jelen szerzödést elolvasás es kälcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezötjOváhagyólag aláIrták. 

Kelt: 	t.IJO.9........, 2O1?:. ev .hó .4... napján. 

Szolgáltato 
cégszerü aláIrása 
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e9L4ztosIt6' 
Kiadmanyozasi re 71 szennti 	irasa 

Xumnja Gyógyfurdo Kit. 
5310 Kisujszaii, Rákoczj u I' 

Adószáni: 235XO259.2.I6 
Cg.: 16-09-013675 

Záradék %jk6fftATnbqatAsiszerz,6d6s ójrakötése esetére: 

A Felek kijelentik, hogy a társadalombiztosItási támogatassal rendelhetö gyOgyaszati 
ellátások kiszolgálásara, valamint az ellátások árához nyüjtott támogatások 
elszámolására és folyósItására 2012. év december hónap 14. napján E322211185-
1/2012. számon kötött, jelen szerzödés hatálybalépését megelozo napon megszünt 
szerzödésükböl eredö valamennyi jogot és kotelezettseget folyamatosnak tekintik. A 
jelen szerzödés hatályba lépésének feltételét képezi az általános szerzOdési 
feltételek hatályba lépése. 

Ke It: -9-4"' ........, 2012, evik t.. ho - .4.. napján. 

Szolgaltato 
cégszerü aláIrása 

Kumánia Gyógyfurdö Kit. 
5310 KiS IjS72 	Rákóczi U. 12 

Adoszám: 23580259-2.16. 
Cg.: 1609.013675  
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