Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Alapszabály
az egészségturizmus területén létrejött magyar ECVET-Teamre vonatkozóan

Az ECVET-Team létrejötte:
 Az ECVET-Team az EU egész életen át tartó tanulás 2007-2013 programjának
Leonardo da Vinci Innovációtranszfer típusú ECVET – HEALTH TOURISM című projekt
keretében jött létre (projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823).
Az ECVET-Team célja, tevékenységei, feladatai:
 Az ECVET-Team célja a projekt keretében kifejlesztett eredmények terjesztése a
lehető legszélesebb körben.
 Célja a projekt eredmények hasznosulása esetleges további projektek
megvalósításában, a fenntartás biztosítása.
 Szükség esetén az eredmények felülvizsgálata, aktualizálása.
 Oktatási és/vagy egészségturisztikai témájú konferenciákon, rendezvényeken való
részvétel.
 ECVET témában folyamatos tájékozódás, tájékoztatás – az ECVET-Teamen belül és
kívül egyaránt.
Az ECVET-Team alapító tagjai:
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Baksai Szabolcs
Bárdossy Ildikó
Dr. Gulácsi Bernadett
Dr. Tóth Róbert
Farkas Dorottya
Furuglyás Dóra
Grosz Eszter
Gulácsi Nikolett
Hárs Eszter
Hiegl Gergő
Molnár András
Nagyné Horváth Tímea
Nádor Péter
Paukóné Várnai Adrienn
Siska Péter
Szalai Emese
Takács Istvánné
Vermesi Andrea

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző
nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
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Az ECVET-Team vezetője:
 Tagok az ECVET-Team elnökének Paukóné Várnai Adriennt jelölik ki.
Az ECVET-Teamhez való csatlakozási lehetőség:
Tagok megegyeznek, hogy az ECVET-Teamhez további tagok csatlakozása megengedett,
jelentkezési lap aláírásával, a részvételi feltételeknek való megfelelés esetén, melyről a
csatlakozó a jelentkezési lapon nyilatkozik.
A csatlakozáshoz az alábbi feltételeknek való megfelelés szükséges:
 legalább 3 éves oktatási területen szerzett tapasztalat a turizmusban és / vagy
egészségügyben,
 a magyar szakképzési rendszer ismerete,
 ECVET ismeretek,
 elkötelezettség az ECVET és az egészségturizmus iránt,
 az ECVET-Teamben való részvételi szándék
Az ECVET-Team működése:
 Az alapító tagok és a további csatlakozó tagok évente kétszer tartanak ülést, melyet
az elnök hív össze.
 Az ülés időpontját legkésőbb 30 nappal az ülés előtt ki kell hirdetni.
 Indokolt esetben további üléseket is javasolhatnak az alapító tagok és az elnök,
azonban ennek szükségességéről az elnök joga dönteni.
Az ECVET-Team működésének pénzügyi fedezete:
 Az ECVET-Team létrehozása az Európai Unió támogatásával valósult meg.
 Az ECVET-Teamhez való csatlakozás és részvétel a tagok számára ingyenes, és nem jár
díjazással.
 AZ ECVET-Team működtetését a tagok Európai Uniós források felhasználásával
kívánják biztosítani.

Budapest, 2014. október 27.
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