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A pályázati kiírás háttere és célja: 

 
A Magyar Vöröskereszt egyik tevékenysége az Egészségfejlesztés, az egészség védelme, a megelőzés, 

a szűrővizsgálatok végzése, egészségnapok szervezése, azokon való aktív részvétel és ahhoz a korszerű 

eszközök biztosítottsága. Az Egészség-Program Alap (továbbiakban: Alap), és a pályázati kiírás 

célkitűzései: 

 Lehetővé tenni a Magyar Vöröskereszt jogi személyiséggel rendelkező szervezeteinek 

munkatársai számára, hogy előadásokat, workshopokat szervezzenek egészségvédelem és 

egészségfejlesztés témában. 

 Lehetővé tenni a Magyar Vöröskereszt jogi személyiséggel rendelkező szervezetei számára, 

hogy korszerű és nagyobb spektrumú szűréseket szervezzenek. 

 A helyi közösségek számára könnyű és ingyenes hozzáférést biztosítani a szűrésekhez, többek 

között – de nem kizárólagos jelleggel – olyan helyeken is, ahol az orvosi szolgáltatások nem, 

vagy csak nehézkesen érhetőek el. 

 Nagy értékű berendezések beszerzésével a szűrések típusainak diverzifikálása. Cél, hogy ne 

csak az alapvizsgálatok, hanem sokkal fejlettebb és összetettebb vizsgálatok is eljussanak – 

többek között, de nem kizárólagos jelleggel – az ország távolabbi, hátrányos helyzetű 

területeire is. 

 A szűrések mellett hangsúlyt fektetni a prevenciós tevékenységekre, a személyes felelősségre 

való rámutatásra, és a társadalmi edukációra, különös tekintettel az egészségügyi 

ártalomcsökkentés lehetőségeire. 

A pályázat célcsoportja a magyar lakosság különböző korosztályai nemtől és földrajzi helyzettől 
függetlenül. Közösségek támogatása, önálló, saját kezdeményezéssel vagy meghívással más 
rendezvényhez csatlakozva – szűrési tevékenységet biztosítani – az erre igényt tartó, az egészség 
megőrzésre, megelőzésre érzékenyített emberek számára. 
 
Pályázókra vonatkozó kritériumok: 
 
Az Alap pénzügyi forrásaiból a Magyar Vöröskereszt jogi személyiséggel rendelkező szervezetei 
nyújthatnak be pályázatot. A megvalósuló programok bírálatánál mindenkor figyelembe vesszük a 
külső vagy saját forrásokkal való hozzájárulást, a támogatók bevonását, önkéntesek részvételét, 
valamint az olyan térségekbe való eljutást, ahol az egészségügyi szolgáltatások nem, vagy csak 
nehézkesen érhetőek el. 
 
A megyei/fővárosi szervezetek pályázati támogatása mellett az EPA-forrás felhasználási feltétele egy 
egyszeri alkalommal történő részvétel a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága által, 
egészségügyi szakértők bevonásával megvalósított szakmai képzési programban. A képzésbe köteles 
bevonni a megyei szervezetek 1-1 munkavállalóját is. Az Alap a működés 1. évében a képzést 250 ezer 
Ft erejéig biztosítja. 
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Az Alap működési ideje: 
 
A pályázat 2022-ben és az azt követő 2 évben működik, minden évben külön-külön pályázati kiírással. 
Mind a 3 évben minden kategóriát meg kell hirdetni. Amennyiben a Támogató/k hozzájárul/nak az 
Alap további működéséhez, úgy a lehetőség a támogatás mértékétől függően meghosszabbodik. 
 
Pályázat benyújtási feltételek: 

A pályázott program kapcsán be kell mutatni a részletes szakmai programot, az elérni kívánt 
célcsoportot és közreműködő létszámot (munkavállaló, külső szakember, önkéntes), a költségvetést, a 
támogató partnereket is. 
A pályázatot az 1. számú mellékletben megtalálható formanyomtatványon kell benyújtani 1 eredeti 
példányban. A pályázathoz csatolni kell költségvetést a 2. számú mellékleten. Amennyiben 100 ezer 
Ft értéket meghaladó (egy tétel) beszerzésre pályáznak, úgy 3 árajánlatot is szükséges csatolni.  
 
B.) kategória esetén 3 árajánlat kérése - a magasabb összegű beszerzési lehetőség miatt - kötelező a 
pályázati formanyomtatvány mellett. 
 
Pályázni a kihirdetés napjától a hónap utolsó munkanapjáig lehet (2023. 03.02-03.31.) 
 
A pályázatot postai úton és elektronikusan kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos 
Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. valamint az epa@voroskereszt.hu e-mail címre).  
Feladási határidő: pályázati határidő napja, 24:00 óra.  A borítékra kérjük, írják rá a pályázat kódszámát: 
EPA-/2023. (megfelelő kód: A, B, C) 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.  
 
Megvalósítási időszak: 

A program megvalósítási időszaka: 2022. május 1. – október 31. között 
 
1. Támogatás formája: 
 
Az Alap terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás.  
 
 

Kategória Pályázható lehetőségek 
Maximálisan 
megítélhető 
összeg (Ft) 

Maximálisan 
támogatható 

pályázatok 
száma (db) 

A 
Szűrőpont kialakítása (önálló vagy más 

rendezvényhez csatlakozva)  
120000 Ft 15 db 

B Nagyértékű eszközbeszerzés 500000 Ft 2 db 

C Kisértékű eszközbeszerzés 100000 Ft 20 db 

*együtt pályázhatóság 

 

 

A.)  
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- közreműködő szakemberek bérjellegű költsége, az elnyert támogatás összegének maximum 30 %-

áig 

- kisértékű, fogyóeszköz beszerzés (pl. tesztanyagok) 

- bérleti, logisztikai költségek 

- veszélyes hulladék kezelésére, szállítására vonatkozó költségek 

- kommunikációs költségek, láthatósági elemek költségei. 

 

Egy megyei szervezet akár több pályamunkát is benyújthat egy-egy meghirdetett időszakban.  
Forrás: aktuális évben: 1 525 000 Ft. 

 
B.) 
- évente összesen 2 eszköz beszerzésére benyújtott pályázat támogatható 
- ezen kategóriában való pályázás mellett mindkét kategóriában pályázhat a megyei szervezet az 

adott évben. 
Forrás: 1 000 000 Ft/év 

 
 C.) 
 -      fogyóeszközök, tesztanyagok 

 -      kisebb értékű műszerek (pl. pulzoxyméter, vérnyomásmerő, digitális mérleg) 

 -      munkaruha-beszerzés 

 -      láthatósági elemek (molinó, roll-up) 

 -      pavilon 

 
Egy megyei/fővárosi szervezet egy évben maximum egy pályázatot nyújthat be. 
Aktuális évben rendelkezésre álló forrás: 1 525 000 Ft 
 
Mindösszesen: 4 050 000 Ft 
__________________________________________________________________________________
__  
*együtt pályázhatóság  
 

A.) A.) C.) együtt pályázható,  
B.) B.) A.) együtt pályázható  
C.) B.) C.) együtt pályázható 
A három kategória együtt nem pályázható. 

 
 

Kiválasztási feltételek: 
 
A formai ellenőrzést az Országos Igazgatóság végzi azon szempontok szerint, amelyek feltételei a 
pályázati lehetőségnek. 
 
A kiválasztás során a pályázatok elbírálásával megbízott munkabizottság (Egészségfejlesztési és 
Mentálhigiénés Mb.) vagy az általa megbízott szakmai team több szempontú értékelést végez, amely 
során sorrendet állít fel.  
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Ehhez segítség az alábbi pontrendszer, mely mindhárom kategóriához benyújtott pályázatok 
bírálatakor alkalmazandó. 
 
 
 
 

 Bírálati szempont megnevezése Maximálisan 
adható pontszám 

1. A pályázat a kiírásban megfogalmazott tartalmi, 
szakmai kritériumoknak és céloknak megfelel-e? 

15 pont 

2. A pályázat a megjelölt célcsoport igényeinek megfelel-
e?  

15 pont 

3. A szakmai előírásokat figyelembe veszi-e a pályázó? 
(kötelezettségek Népegészségügyi hatóság felé, 
működési engedély megléte, veszélyes hulladék 
kezelése stb.) 

10 pont 

4. A pályázott eszköz/ök hogyan illeszkednek a már 
meglévő eszközparkhoz és azokkal együtt várható-e 
magasabb eredményesség? Ha nincs még saját eszköz, 
a pályázati támogatással megvalósítható és 
eredményes lesz-e a cél? 

25 pont 

5. Célcsoport jellemzése. Létszám, társadalmi helyzet, 
földrajzi lokalizáció figyelembevétele. 

15 pont 

6. Milyen mértékben fejlődik a szervezet munkája, 
megítélése az elnyert eszköz, erőforrás kapcsán? 

20 pont 

 
Összesen: 

 
100 pont 

 
A pályázatok elbírálásának várható időpontja a pályázatok formai ellenőrzésétől számított: 
10 munkanap.  
 

1.  71%-100%-ig átlagolt – 6 fő értékeléséből – pontszám esetében: teljes összeg 

2. 51%-70%-ig átlagolt pontszám esetén a kért összeg a pont átlagának megfelelő %-ban 

mérsékelt mértékben 

3.  50% alatti átlagpont elérése esetén (6 személy) a pályázat nem támogathatóvá válik. 
Ebben az esetben annak a Bírálónak, aki 50% alattira értékeli a pályázatot részletes indoklást 
kell mellékelnie. A bírálatokat minden esetben „Válasz mindenkinek „levelezési módban 
kell közzétenni a bizottság gyűjtő e-mail-címén: egeszsegmental@voroskereszt.hu 
 
4.  Amennyiben szavazati egyenlőség alakul ki – azaz 3 fő támogatja, 3 fő 50% alá értékeli – 

abban az esetben az Elnök szavazata dönt a támogatás odaítéléséről. 

A bírálók az értékelés kapcsán csökkenthetik az igényelt támogatási összeg mértékét. 
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Támogatási szerződések visszaérkezése után pénzügyi tranzakció előkészítése, majd a megítélt összeg 
kiutalása megtörténik. 
 
A koordinációt végző szervezet (Magyar Vöröskereszt OI.) nyilvántartást végez a nyertes pályázatok 
beszerzéseiről, ezáltal kívánja megelőzni az eszközhalmozást.  
 
Az Alap támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt internetes honlapján 
közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását, az Egészség-Program 
Alapot, és a támogató (Phillip Morris Magyarország Kft.) megnevezését is.  
 
A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére ( 
epa@voroskereszt.hu ), amely jóváhagyás után gondoskodik annak megjelenítéséről. A közlemény 
elküldése (legalább 1000 karakter, jó minőségű, legalább 3 db fotó) az esemény után maximum 5 
munkanapig szükséges. A közlemény megjelenéséről az OI Kommunikáció gondoskodik. 
 

 
2. Szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételek 

A támogatás elszámolási határideje legkésőbb: 2023. november 30.  
 
 
Az elszámolási dokumentumokat postai és elektronikus (epa@voroskereszt.hu) formában is el kell 
küldeni a program, beszerzés zárását követően. 
Az elszámolási dokumentumokat 30 naptári napon belül kell megküldeni az Országos Igazgatóság 
részére, de legkésőbb november 30-ig. 
A pályázat lezárása szakmai beszámolóval, számlaösszesítő segítségével és záradékolt 
számlamásolatok megküldésével történik. Szűrési esemény lezárása után a szűrési statisztikai 
megküldése is szükséges (3. sz. melléklet), 18 év alattiak szűrése a programban nem megvalósítható. 
 
Amennyiben a pályázatban jelzett megvalósulási időponttól eltér a valós időpont, azt előzőleg írásban 
jelezni kell a fent megjelölt e-mail-címen.  
 
Amennyiben a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben 
meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, abban az esetben a 
megítélt és folyósított támogatás összegét az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni. 
 
Amennyiben a pályázó az előző évben elnyert támogatási összeget nem használta fel a pályázati 
célokra a következő évre kizárta a szervezetet a pályázók köréből. 
 
 
Mellékletek:  
 

1. Pályázati adatlap 
2. Költségvetés 
3. Statisztikai adatlap 
4. Pályázói nyilatkozat 
5. Számlaösszesítő 
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