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Az Orvosi Turizmus Iroda Zrt., 
mint a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program bonyolítójának 

innovációs szolgáltatás-csomagjai és azok árazása



 A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS 
FEJLESZTÉSI PROGRAM

A Program szerzői:
dr. Bátorfi Béla

Szűcs László 

A továbbfejlesztett Program jogtulajdonosa:
Magyar Fogászati Turizmus Szervező Kft.

törzstőke: 280 millió forint

A Program bonyolítója:
Orvosi Turizmus Iroda Zrt.

törzstőke: 5 millió forint

A két leányvállalat 100% tulajdosa:
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft.

törzstőke: 10 millió forint



Tagság

A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program egy szerzői jogvédői irodában regisztrált, 
műjegyzékbe vett, jogvédett know-how.

Egy komplex gazdaságfejlesztési módszertan, mely a fogászati turizmusban érdekelt vállalkozások 
innovációs hálózatba történő szervezésének segítségével, 

 az operatív végrehajtás munkafolyamatainak monitoringjával optimálisabb működési 
 feltételeket, és fenntartható növekedési pályát kutat, 

 az egészségturizmus jellemző trendjeivel kapcsolatos gazdasági és társadalmi 
 változásoknak a fogyasztásra és szabadidőre gyakorolt hatásait elemzi, 

 az egészségturizmussal kapcsolatos új fogyasztói igények és preferenciák mérésére szolgáló 
 új módszert fejleszt és 

 az általában vett utazással és üdüléssel kapcsolatos új szokásokat vizsgálja, kutatja. 

Mivel ezzel olyan általánosan hasznosítható és új tudás jöhet létre, mely a Frascati kézikönyv 151. 
pontja és a KTIA tv. 12§ c) pontja alapján alkalmazott kutatásnak minősül, így a hivatkozott törvény 
szempontjából tevékenységünk kutatás-fejlesztésnek minősül.* 

Azok a vállalkozások, természetes személyek, akik vállalják, hogy alkalmazzák a Magyar 
Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban kifejlesztett és a fogászati turizmus fejlesztési 
know-how hasznosítása során keletkező ismereteket, valamint hasznosítási jogot keletkeztető 
liszenszel rendelkeznek, mint használók, a továbbiakban őket nevezzük Tagnak.

* Nemzeti Innovációs Hivatal Elnökének, 2406-1/2011 iktatószámon jegyzett, K+F szakmai állásfoglalása alapján



Fogászati, fogtechnikai vállalkozás vagy fogászati, fogtechnikai egyéni vállalkozó

Fogászati kereskedők, importőrök, termék-gyártók

Addicionális partnerek – hotel, étterem, személyszállító vállalkozás, etc.

Pénzintézetek – bank, biztosító, lízing cég, faktoring cég

Természetes személyek:

Tag vállalkozásban dolgozó kamaránál regisztrált orvosok, implantológusok 
Tag vállalkozásban dolgozó dentál higiénikusok, fogászati asszisztensek
Tag vállalkozásban dolgozó fogtechnikusok, mester fogtechnikusok 
Tag vállalkozásban dolgozó egyéb munkaerő – irodai asszisztencia, 
pénzügy, sofőr, etc.
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KIK ?LEHETNEK 
TAGOK



Fogászati gazdasági vállalkozások tekintetében tulajdonképpen rendszer-
használati jog, melynek tényleges hasznosítási nem ellenőrzött és nem 
keletkeztet kötelezettséget a Tag számára.

Fogászati vállalkozásban munkavállaló természetes személyek tekintetében 
lehetővé teszi a felnőttképzési, kompetencia-fejlesztési, mestervizsgára 
- felkészítő tanfolyam, ösztöndíj programba történő jogosultság - értsd: 
jogviszony – megteremtését, ami adózási kötelezettségek oldaláról vizsgálva 
fontos szempont.

Kapcsolódó vállalkozások tekintetében a növekedési pályára irányított 
fogászati piaci szereplők egyablakos ügyintézésének, elérésének költsége, de 
csak kizárólag valódi üzleti előnyt biztosító üzleti ajánlatok biztosítása mellett.

MI a tagdíj ?



MENNYI A TAGDÍJ ?a fogászati vállalkozásoknak

2011.április 21., I. Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia alapmegállapításai:

Aki az elsők között belép, az kedvezőbb helyzetbe kell legyen a kivárókkal szemben.

A tervezett és eddig kalkulált tagdíj nagysága 140 ezer és 180 ezer forint között lehet havonta.

A kalkuláció alapja: 1 beteg 1 fogászati székbe ültetése ma cca. nt. 40-60 ezer Ft / fő, jutalék előtt!!
    az MFTFP átlagosan 2-6 beteget hozhat Tag vállalkozásoknak, 
    azaz ez nt. 80 – 360 ezer forint közötti szórás, 
    vagyis a 140 – 180 ezer forintos kalkuláció a középsáv vagy alatta.



EHHEZ KÉPEST:
Magyar Fogászati Turizmus  Fejlesztési Program tagdíjai
2011     –2015. között



Hogyan alakul a 2011/2012 évi tagdíj 
a GOP – 2011 – 1.3.1/F  vagy KMOP – 2011 – 1.1.4/F pályázatokban 
foglalt szolgáltatáscsomagokhoz 

0,- Ft



a fogászati vállalkozásokban dolgozó természetes személyeknek
MENNYI A TAGDÍJ ?

Magyar Fogászati Turizmus  Fejlesztési Program tagdíjai 2011     –2015. között



a Programhoz kapcsolódó egyéb üzleti vállalkozásoknak
MENNYI A TAGDÍJ 

Magyar Fogászati Turizmus  Fejlesztési Program tagdíjai 2011     –2015. között

?



PÁLYÁZATI 
INNOVÁCIÓS 
CSOMAGOK



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

Orvosi közép- vagy felsőfokú végzettségű, fogtechnikus szakvégzettségű, mesteroklevéllel 
rendelkező fogtechnikus szakvégzettségű munkatárs(ak) legfeljebb 6 havi bérköltsége

Tárgyi eszköz beszerzése, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz 
beszerzése a jelen pályázati felhívás VII. számú melléklete szerint.

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft 
értékű hardver vételára

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára 

Piacra jutás, online marketing tevékenység (legfeljebb 500 000 Ft összeg erejéig)

Tanácsadás igénybevétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények 
adaptálása céljából
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C.2.



MFTF iCS-A
INNOVÁCIÓS ALAPCSOMAG  

 

tervezet

átlagmaximum



MFTF iCS-E
EMELT SZINTŰ INNOVÁCIÓS CSOMAG 

tervezet

átlagmaximum



A Megbízott vállalja, hogy a Tag műszaki és strukturális átvilágítását elvégzi, amelynek eredményeképpen a 
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program működési sztenderdjei alapján, a Tag méretéhez, 
struktúrájához igazított minőségfejlesztési irányokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt készít.

A Megbízott a fenti átvilágítást a Díjfizetési Napot követő [30] munkanapon belül kedi meg és ezt követően [100] 
munkanapon belül befejezi. A Megbízott az átvilágításról külön átvilágítási jelentést nem készít. 

Az egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg a Megbízott a Tag részére átadja mindazon 
adatokat, információkat és dokumentumokat tartalmazó listáját, amelyek az átvilágítás megkezdéséhez 
szükségesek. A listában meghatározott valamennyi információt, adatot és dokumentumot a Tag legkésőbb 
a Díjfizetési Napig a Megbízott rendelkezésére kell, hogy bocsásson. A Tag késedelme esetén a fenti 
határidők a késedelemnek megfelelően módosulnak.

Az átvilágítás befejezését követő [30] munkanapon belül a Megbízott elkészíti a minőségfejlesztési irányokra 
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányát, amely az átvilágítás főbb megállapításait is tartalmazza.

A Szolgáltatás a minőségfejlesztési irányokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány Tag részére történő 
átadásával tekintendő teljesítettnek.

15.2.1

15.2  Vállalkozás Átvilágítás és Minőségfejlesztés

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
vállalkozás átvilágítás és minőségfejlesztés



Megbízott feltérképezi a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban megvalósuló és Tagra ható 
innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését. Összefogási javaslatot dolgoz ki és 
együttműködési ajánlást fogalmaz meg az innováció hatékonyabb megvalósításának érdekében.
Megbízott és Tag vállalja a K+F és innováció fejlesztését és a Program eredményeinek elterjesztését. 

Megbízott a nemzetközi trendek folyamatos kutatásával, vizsgálatával háttéradat bázist biztosít a Tag mikro- és 
kisvállalkozásoknak, azok fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése céljából; 

Megbízott a Tag innovációs képességét felmérve és a piac folyamatos mozgását figyelve javaslatot tesz 
a modern üzleti környezet fejlesztése;

Megbízott előkészíti a Tag, a Program pénzügyi eszközeikhez való hozzáférését, mely az innováció 
ösztönzésénél figyelembe vehető források koordinálása, regionális innovációs alapok és pályázatok 
kezelését is magában foglalja

Megbízott vállalja a K+F és innovációs hazai és a külföldi kapcsolatrendszer folyamatos bővítését, 
valamint innovációs szolgáltatások nyújtását és ezek egységes rendszerbe történő integrálása, 
összhangban a 1089/2003 (XI.4.) Korm.hat. 3.d. és e pontjában meghatározottakkal.

A Megbízott a fentebb felsorolt anyagok elkészítését a meghatározott Szolgáltatások teljesítését 
követő [60] munkanapon belül kezdi meg és [180] munkanapon belül befejezi. 

15.6.1

15.6  

15.6.2

15.6.3

15.6.4

15.6.5

15.6.6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programba, mint innovációs hálózatba történő integráció kiépítése

Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programba, 
mint innovációs hálózatba történő integráció kiépítése



A 15.2 pontban felsorolt tevékenység eredményeképpen a Tag személyre szabott forrástérképének 
elkészítése.

15.7.2 A forrástérképben foglalt pályázati lehetőségekhez kapcsolódó pályázatkészítési tanácsadás.

A forrástérképben foglalt pályázati lehetőségek alapján elindított pályázatok pályázatmenedzselése, 
pályázati menedzsment tanácsadás.

Kiemelten a GOP 1.3.1 F / KMOP 1.1.4 F pályázathoz kapcsolódó teljeskörű pályázati tanácsadás 
a 15.7.2 – 15.7.5 pontokban megjelöltek szerint.

A forrástérképben megjelölt kiíróhoz vagy közreműködő szervezethez beadott pályázatok, 
pályázati elbírálás időszakban folytatott monitoring tevékenysége.

A forrástérképben megjelölt illetve a kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó pályázati önerő előteremtésére 
vonatkozó tanácsadás.

A forrástérképben megjelölt pályázatok elszámolására vonatkozó tanácsadás.

A Megbízott a fentebb felsorolt anyagok elkészítését a meghatározott Szolgáltatások teljesítését Taggal 
egyeztett időpontban kezdi meg és Taggal egyeztetett időponton belül befejezi.

15.7.1

15.7  Pályázati Tanácsadás

15.7.2

15.7.3

15.7.6

15.7.4

15.7.7

15.7.5

15.7.8

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Pályázati Tanácsadás



Pályázati Tanácsadás

Piaci MFTFP iCS

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

írás nt. 300.000,- Ft alapdíj

nt. 300.000,- Ft alapdíj

nt. 200.000,- Ft alapdíj

összesen cca. 800 ezer Ft

menedzsment

lezárás

vagy

sikerdíj 5-10% = 

500 ezer – 2 millióig

1 milliótól – 3 millióig

sikerdíj extra 5-10% = 

ÖSSZEHASONLÍTÓ tábla



Akkreditáció

MFTFP éves tagság

Piaci MFTFP iCS

1,2 millió

0,- Ft

ISO 1 millió – 1,8 millió

1,8 millió

ÖSSZEHASONLÍTÓ tábla



Összefoglalóan
maximált

tervezett átlagos

Innovációs alapcsomag 
bt. 10.287.000,- Ft 

Innovációs alapcsomag 
bt. 6.934.200,- Ft 

helyett 7.715.250,- Ft
    •  tartalmazza a tagságot is

    •  és a teljes pályázati 
        menedzsmentet

helyett 5.200.650,- Ft
    •  tartalmazza a tagságot is

    •  és a teljes pályázati 
        menedzsmentet

ebből fizetendő 
2.700.388,- Ft

ebből fizetendő 
1.820.228,- Ft



Összefoglalóan
maximált

tervezett átlagos

Emelt Innovációs 
csomag

Emelt Innovációs 
csomag

bt. 11.811.000,- Ft 

bt. 7.505.700,- Ft

helyett 8.858.250,- Ft
tartalmazza a tagságot is
és a teljes pályázati 
menedzsmentet

helyett 5.629.275,- Ft
tartalmazza a tagságot is
és a teljes pályázati 
menedzsmentet

ebből fizetendő 
3.100.388,- Ft

ebből fizetendő 
1.970.246,- Ft



2012. január második felétől személyes ügyfélszolgálattal, 
a Széchenyi Programirodákkal szoros együttműködésben

Szerződéskötés esetén akkreditált szakmai felelőssel

Szerződéskötés esetén akkreditált pályázati felelőssel

MIBEN ?TUDUNK 
SEGÍTENI

Személyesen:



MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS
NEMZETKÖZI RECEPTJE


