
I. Pályázatra jogosultsággal kapcsolatos kérdések 

 

1. Hogyan találom meg, hogy kikkel tudok közösen pályázni? Honnan szerezzek társat a 
konzorciumhoz? 

Egyéni helyismeret alapján 

2. Helyi önkormányzat adhat-e be önállóan pályázatot a fent megnevezett projektre?  

Nem 

3. 1. pontban jelzett pályázói kör szerint, önálló önkormányzatként jogosultak lehetünk-e 
pályázni, amennyiben a működési engedély, a szolgáltatási szerződés, a praxisjog, és a 
finanszírozás is az önkormányzatnál van (az orvos minden hónapban számláz az 
önkormányzatnak, az orvosnak nincs praxisjoga)?  

Területi ellátást nyújtó háziorvosi szolgálat pályázhat.  

4. Kaszaper-Nagybánhegyes-Végegyháza települések közös önkormányzati hivatalt alkotnak. A 
pályázati kiírás szerint önkormányzati társulások is pályázhatnak. Ez a 3 település alkothat e 
egy társulást a praxisok együttműködésére vonatkozóan?   

A kiírásban meghatározott önkormányzati társulás fogalmának kell megfelelnie. 

Igen, ha 5 praxist be tud vonni a megvalósításba 

5. A saját körzetemen kívül van 12 km-re egy tartósan helyettesített körzetem, az bevonható-e? 

Igen, a működtető önkormányzat lesz a konzorcium tagja jogilag, a tevékenységet a helyettes 
végzi. 

6. Önállóan adhat-e be pályázatot 442330 törzskönyv számú az államháztartási szakágazat 
besorolása szerinti 862100 Általános járóbeteg-ellátási besorolás alá tartozó Nyíregyházi 
Egészségügyi Alapellátási Igazgatósága?  

A kiírás szerint, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel 
nyújtó egészségügyi szolgáltató pályázhat. 

7. Az önkormányzati társulás milyen jogi formát kell, hogy öltsön?  

Konkrétan a járás Önkormányzatai és háziorvosai összefognának és egy Önkormányzati 
Társulást hoznának létre (10 önkormányzat és 6 háziorvosi, 6 gyermekorvosi praxis).   

 

A pályázati határidő betartása mellett a kiírásnak megfelelő jogosultságnak kell megfelelni. A 

helyi önkormányzatok társulásainak létrehozása szabad, nincs területi korláthoz kötve a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében. 

8. Megyei jogú város önkormányzata, akinek 51 háziorvosi praxissal van szerződése, önállóan 
(önkormányzati társulás feltételének teljesülése hiányában) városi önkormányzatként 
pályázhat-e?  

Nem 

A feladatellátási szerződés megszűnését követően, a praxisjog értékesítésére nyitva álló idő 
alatt, önkormányzat által működtetett, helyettesítéssel ellátott praxis részt vehet-e a 
pályázatban? 

Igen 



9. Komárom Város Önkormányzatának 2017.08.24-én nyújtott be támogatási kérelmet az EFOP-
1.8.2-17 kódszámú felhívásra, melyet az Irányító Hatóság azóta sem bírált el, így jelenleg nem 
rendelkezünk nyertes pályázattal. (A kérelem kódszáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00050, címe: Az 
egészségügyi alapellátás fejlesztése Komárom és Bábolna településeken) A fent leírtak 
tekintetében kérném állásfoglalásukat, hogy Komárom Város Önkormányzata 
(önkormányzati társulás tagjaként) benyújthatja-e támogatási kérelmét a Három 
generációval az egészségért programra? 

Amennyiben részt vesz kizáró tényezőt jelentő egyéb pályázatban, „Három generációval az 
egészségért” pályázatot nem nyújthat be. Gondoskodnia kell részvételének lezárásáról, 
illetve részvételi szándékának visszavonásáról az adott pályázat Irányító Hatóságánál. 

10. Az EFOP 1.8.2 ben már működő praxisközösségek milyen feltételek mellett tudnak pályázni? 

Nem támogatható azon háziorvosi szolgálatok konzorciuma, amelyben olyan praxisok is részt 
vesznek, amelyek az EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése - alapellátás fejlesztése és a VEKOP-7.2.3-17 - Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése praxisközösségi pályázaton nyertes 
pályázat keretében megvalósítóként dolgoznak, kivéve, ha a pályázat megvalósítása 2019. 
december 31-el vagy az előtt zárul. 

11. Értelmezésem szerint a praxisközösségeket preferálják, ha csak egyedül vagyok, pályázhatok  

Nem 

12. Ha nincs praxisközösség, csak különálló praxisok, akkor közösen lehet-e pályázni? 

Egy "gesztor" praxis nyújtja be a pályázatot a teljes konzorcium által végzendő tevékenységek 
és költségek bemutatásával. A konzorcium a különálló praxisok, a pályázat megvalósítását 
célzó megállapodását jelenti. 
 

13. Pályázhat-e egy konzorciumban vegyes praxisú háziorvos, felnőtt háziorvos és gyermek 
háziorvos? Felnőtt háziorvos és gyermek háziorvos közösen kell pályázniuk? 
Lehetőség, nem kötelezettség.  

14. Részt veszek a vastagbél daganatos szűrőprogramban, ez nem probléma? 

Nem probléma 

15. A konzorcium magalapításához kell-e ügyvéd, ill. cégbírósági bejegyzés?  

Nem szükséges cégbírósági bejegyzés, az együttműködés szempontjainak pontos, mindenre 
kiterjedő megfogalmazása miatt, ügyvédi segítségre szükséges lehet.  

16. Célszerűbb-e inkább önkormányzati társulás formájában pályázni? 

Nem lehet ilyet állítani. 

17. 7 orvos konzorciumaként (2 gyermek, 5 felnőtt) szeretnénk pályázni. Szomszédos járásba 
tartozunk, szomszédos településeken dolgozunk azonban különböző megyéhez tartozunk. Ha 
jól értelmezem ez nem akadály. 

Amennyiben nincs EFI egyik járásban sem, vagy ha van, akkor mindként járást lefedi, úgy a 
pályázati kiírásnak megfelelnek. 
 

18. A budapesti egészségügyi eddig mindig hátrányban volt a pályázatoknál. Van-e most esély 
arra, hogy egy kerületben dolgozó budapesti felnőtt és gyerek és háziorvosok által alapított 
konzorciumi nyerjen? 

Igen, a pályázat benyújtható 



 
19. Budapest különböző kerületekből is összefoghatnak-e praxisok? Budapesten lévő praxis 

melyik máshol elhelyezkedő praxissal együtt pályázhat (akármelyik kerületi budapestivel vagy 

akármelyik agglomerációs praxissal vagy a praxis kerületével szomszédos járás praxisával 

együtt stb.) 

A kerület-járásnak megfelelőnek tekintendő. Amennyiben nincs EFI egyik kerületben sem, 
vagy ha van, akkor mindként szomszédos kerületet lefedi, úgy pályázhat két szomszédos 
kerület. 

20. Mi történik akkor, ha elindul egy konzorcium, majd az egyik praxis megüresedik és nincs, aki a 
praxisjogot megvásárolná, marad az önkormányzatnál. Az önkormányzat tartós 
helyettesítésre kötött szerződéssel viszont a kötelező ellátást biztosítaná és a szerződött 
orvos is hajlandó lenne a projektben részt venni. 

Területi ellátást nyújtó háziorvosi szolgálat pályázhat. A tevékenységek teljesítésének 
kockázatát a helyettesítő háziorvossal a pályázónak kezelnie kell. 

21. Házi gyermekorvos vagyok, a gyermekorvos által végzendő programok érdekelnének. A 
pályázatot egyedül is be lehet nyújtani? 

Nem lehet egyedül pályázni.  

22. A településen nem működik Egészségfejlesztési Iroda viszont kiváló Szakrendelőnk van. az 
Iroda hiánya kizáró ok?  

Nem kizáró ok. 

23. Önkormányzatunk az egészségügyi alapellátási feladatait kétféle módon láttatja el: 1) Az 
Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött egészségügyi szolgáltatókkal (vállalkozó 
orvosokkal), illetve 2) társulási formában, a társulás által fenntartott intézménnyel, mint 
szolgáltatóval, amely szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban állnak az orvosok. A 
pályázati kiírás 3.1. pontja szerint támogatásra jogosult. A 3.1.1. pontban foglalt feltételnek a 
társulás intézménye, mint egészségügyi szolgáltató megfelel, rendelkezik működési 
engedéllyel és finanszírozási szerződéssel, több területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
körzetben biztosítják az alapellátást, közalkalmazott orvosokkal. A 3.1.2. pontban feltételnek 
a társulás nem felel meg, mert nem a társulás, hanem maga az önkormányzat áll szerződéses 
jogviszonyban vállalkozó orvosokkal. A kérdésem az, hogy a 3.1.1. pontban megfogalmazott 
feltételnek megfelelő intézmény egy területi ellátási kötelezettséggel rendelkező körzettel 
vagy esetleg több körzettel is beléphet-e a pályázatba. Természetesen annak a feltételnek is 
meg tud felelni az intézmény, hogy konzorciumra lépjen más egészségügyi szolgáltatókkal. 

A pályázati kiírásnak megfelelően, közfinanszírozott, háziorvosi (ide értve a vegyes praxisokat 
is), valamint házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók pályázhatnak. Legalább 5 háziorvosi praxis együttműködése szükséges. 

24. Egy pályázaton belül maximum hány praxis pályázhat?   

Nincs maximált praxisszám - a feladatok és a maximálisan pályázható összeg megfontolása 
alapján, a pályázó döntése 

25. Van-e megkötés arra vonatkozóan, hogy a közfinanszírozott ellátást ellátó praxist milyen 
formában láthatja el a pályázó (Kft, Bt, egyéni vállalkozó, stb.) 

Nincs 

 

 

 



II. A pályázat benyújtásával kapcsolatos technikai kérdések 

1. A Pályázati adatlapot praxisonként, vagy a konzorcium egészére kell kitölteni? A konzorciumi 
praxisoknak egységes vagy az egyes praxisokra lebontott szakmai programot, illetve 
költségvetést kell benyújtani? 

Egy "gesztor" praxis nyújtja be a pályázatot a teljes konzorcium által végzendő tevékenységek 
és költségek bemutatásával. A konzorcium vezető (gesztor) praxissal történik majd a 
támogatói okirat megkötése, a támogatás a gesztor számlájára kerül átutalásra.  

Az 5. sz. mellékletben benyújtandó a konzorciumi megállapodás a többi praxis adatainak 
feltüntetésével.  

2. Elektronikus benyújtás esetén előírás-e, hogy a konzorciumvezető küldje el az emailt, vagy 
más is elküldheti? 
Más is elküldheti. 
 

3. Ha a konzorcium egészére kell, akkor a támogatást igénylő adatait hogyan értelmezzük? (KSH 
szám, adószám, TB szám, cégjegyzékszám..... stb) 
Egy úgynevezett "gesztor" praxis köti a támogatási szerződést (szerződéskötéshez 
szükségesek a kérdésben szereplő adatok) és kapja a támogatást, majd szerződik a többi, a 
konzorciumban részt vevő praxisokkal.  
 

4. A pályázatírásban tudnak-e segítséget adni? Lesz-e pályázati sablon? 
Az egyéni szűrés-gondozás követésére az ÁEEK informatikai támogatást bocsájt 
rendelkezésre, amely meghatározza a dokumentációs és jelentési rendet. Ezen túl a szakmai-
szervezési terv a pályázó az adott területen, az adott célcsoportra kreatívan tervezett 
tevékenységekből áll össze.  
 

5. Konzorcium- jelentheti, hogy egyetemleges gazdasági felelősséget vállal egymás munkájáért? 
milyen következménnyel járhat a többiekre nézve, ha valaki nem teljesen, vagy egyáltalán 
nem végzi el a munkát? 
A konzorciumi megállapodásban rendezendő. 
 

6. Pályázatíró cég nélkül egy háziorvos képes-e megfelelő módon elkészíteni a pályázatot?  
Igen 
 

7. Projekt menedzser cég nélkül egy háziorvos képes-e sikeresen lebonyolítani a pályázatot?  
Amennyiben az időkeret és készség a rendelkezésére áll. 
 

8. Könyvelő cég nélkül egy háziorvos képes-e szabályosan elszámolni a pályázat költségeit? 
Könyvelő mindenképp szükséges (és jogász javasolt a konzorciumi megállapodás 
elkészítéséhez). 

 

 

 

 

 

 

 



III. Szakmai tartalmat érintő kérdések 

1. A 3.4. pont B alpontjában szereplő tevékenységeket milyen előírt dokumentációs rend szerint 
kell végezni? 
Az egyéni szűrés-gondozás követésére az ÁEEK informatikai támogatást bocsájt 
rendelkezésre, amely meghatározza a dokumentációs és jelentési rendet.  
 

2. A projekt céljának megvalósításához szükséges tevékenységek (életmódváltást segítő 
programok, szűrések, stb..) megvalósításához milyen dokumentumok elkészítése az elvárás? 
Egységes séma lesz-e? 
Az egyéni szűrés-gondozási tevékenység követésére szolgáló dokumentációs rend lesz 
egységes, a további tevékenységek a helyi igényeknek megfelelően tervezendő. 
Pályázati kiírásban szerepel a benyújtandó dokumentumok listája. 

 
3. A projekt céljának megvalósulásához milyen indikátorok fogadhatók el? 

Az indikátorok meghatározásában a konzorcium „szabadon” dönthet az adott helyzet és 
szükségletek alapján. 
 

4. A felhívás nem említi, hogy a magvalósítás keretében melyek a számszerűsített szakmai 
elvárások? hány darab (vagy milyen arányú) állapot-felmérés?, többletszolgáltatásokban 
résztvevők száma (aránya)? 
A pályázatban a kötelező és opcionális tevékenységek célcsoportja, részükre tervezett 
szolgáltatási csomag a tervezett költségekkel koherenciát kell, hogy mutasson. 
 

5. Csak a három cél együttes elérésére szóló pályázat lehet eredményes? 
A-C feladatok kötelező elemei a szakmai-szervezési tervnek. 
 

6. Szakmai program a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és ÁEEK Alapellátási 
Igazgatóság részéről elérhető? Ugyanis ennek bírtokában tűzhetünk ki megvalósítási célokat. 
Igen, ld. előadás anyaga, külön linken elérhető. 
 

7. Nem világos számomra a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel illetve az ÁEEK 
Alapellátási Igazgatóságával kialakítandó közvetlen kooperáció. (4/C 5.pont) Mit tartalmaz, 
milyen formában...? 
Képzés, IT használat, jelentési kötelezettség, beszámoló. 
 

8. Folyamatos szűrés a rendelési időben végezhető? 
Igen 
 

9. Szakrendelők a beutalási rendnek megfelelően kereshetők fel, vagy külön együttműködési 
megállapodás keretében díjazás ellenében? A szakorvosi (belgyógyászat, kardiológia) ellátók 
számára milyen előnyös lehetőségeket tartalmaz a pályázat, az esetlegesen megnövekedett 
ellátási igény kezelésére? 
A NEAK által finanszírozott szolgáltatások a pályázati támogatás részeként nem 
elszámolhatók. Az együttműködés, konzultációk, referálók eredményeként a továbbutalandó 
betegek profilja letisztultabbá válhat. A beutalási rendnek megfelelő szakellátással történő 
együttműködés kidolgozása kívánatos. A NEAK által finanszírozott szolgáltatások a pályázati 
támogatás részeként nem elszámolhatók. 
 

10. Egészségfejlesztési irodákkal való együttműködés díjmentes, vagy finanszírozandó? 
Együttműködési megállapodást kell kötni az EFI-vel. Az EU vagy költségvetési forrásból 
finanszírozott EFI szolgáltatásaiért, nem kérhet pénzt. 



 
11. A Budapesten elérhető Egészségfejlesztési Irodák elérhetőségéről, a velük kapcsolatos 

együttműködésről, a járási egészségtervről szeretnék információkat kapni a Bp. X. 
kerületében dolgozó háziorvosok pályázatával kapcsolatban. 
Lista elérhető a honlapon. 
 

12. A pályázatban vállalni kell-e adott létszámú szűrést, és mit jelent a pályázat sikeres 
teljesítése? 
A szűrés-gondozási tevékenység célcsoportja a pályázó által bemutatandó és a bevont 
háziorvosi praxisok ellátási körzetével összhangban kell lennie. A projekt célok értékelésének 
eszköze/indikátora a pályázatban tervezett tevékenységektől függ, a pályázónak a 
tevékenységekkel koherensen kell prezentálnia az elérendő célokat és ahhoz rendelt 
indikátorokat. Az ÁEEK által biztosított szoftver az egyénenkénti szűrési-gondozási 
tevékenység követésének számszerűsítését végzi. Ezen túli tevékenységek beszámolásához a 
tervezett költségekhez kell igazodniuk (pl. jelenléti ív munkaviszonyban foglalkoztatottak 
esetén, tevékenységről beszámoló a megbízások esetében, rendezvények esetén 
összefoglaló jelentés, előadás ábrák, jelenléti ív). 
 

13. A koordinációs feladatkör betöltése milyen végzettséghez, képesítéshez, szakmai gyakorlat 
meglétéhez kötött? 
Pályázó dönti el. 

 

14. A bírálati szempontokban utaltak egy un. módszertanra melyet nem kaphatnánk meg a 
pályázat megírása előtt? A megvalósítandó tevékenységek dokumentációs hátterét ki 
dolgozza ki, elektronikus vagy papír alapú lesz? 
Az ÁEEK által biztosított szoftver az egyénenkénti szűrési-gondozási tevékenység 
követésének számszerűsítését végzi - elektronikus jelentés. Az ezen túli tevékenységek 
beszámolásához a tervezett költségekhez kell igazodniuk (pl. jelenléti ív munkaviszonyban 
foglalkoztatottak esetén, tevékenységről beszámoló a megbízások esetében, rendezvények 
esetén összefoglaló jelentés, előadás ábrák, jelenléti ív, stb.)- jórész papír alapú. 
 
A pályázat zárását követő 30 napon belül  kell a szakmai beszámolót és a költség elszámolást 
megküldeni. Az utóbbihoz beszámoló sablonok a majdani támogatói okirat mellékletében 
szerepelnek. 
 

15. ESZA kérdőív felvétele szükséges-e? 
Nem 
  

16. Van-e fenntartási kötelezettség? 
Nincs 
 

17. Nem egyértelmű számomra, hogy a pályázat megvalósítását támogató tréning 
megszervezése kinek a feladata. (4/C 2 pont) A konzorcium saját szervezésében kell ezt 
megvalósítani vagy az ÁEEK központi tréningjéről van szó? 
Az ÁEEK/GOKI központi tréningje szerepel. 
 

18. Nem teljesen egyértelmű számomra a kötelező/opcionális elemek listája.  
A-C pontokban leírt tevékenységekre a szakmai-szervezési tervben kötelező kitérni. 
 

19. Városi konzorcium esetén praxison belüli betegekre vagy bárkire kiterjedhet a program? 



Elméletileg kiterjedhet, mindemellett a hosszú távú kapcsolat az egyéni szűrés-gondozás 
eredményességét pozitívan befolyásolja, amely tevékenység a pályázatban vállalandó. 
 

20. A konzorcium praxisai által elnyert keret felhasználási arányaira van-e ajánlott elosztási elv 
(pl. a praxis nagysága, típusa: felnőtt, gyerek, vegyes stb.)? 
A bevonni tervezett célcsoport és vállalt tevékenységek alapján érdemes árazni. 
 

21. A praxisközösségen belül, van-e lehetőség a második, pl. belgyógyászat szakképesít 
és, ezzel összefüggő jogosultságok (gyógyszerírás, szakorvosi javaslat adása) használatára? 
Nincs 
 

22. A szűréseknek, ill. a prevenciós tevékenységnek van-e meghatározott arány? 
Nincs, megvalósítható szűrés és gondozási arány tervezendő. 
 

23. A Szakmai- szervezési programban bemutatandó "szükségletfelmérés" vonatkozásában mi a 
pályázat szempontjából elfogadható eljárás?  
A szűrés-gondozási tevékenység célcsoportja a pályázó által bemutatandó és a bevont 
háziorvosi praxisok ellátási körzetének összhangban kell lennie. Cél, hogy komplex és a 
célcsoport és tervezett tevékenységek, azok mérését szolgáló indikátorok koherenciát 
mutassanak. 
 

24. A prevenciós programban kizárólag a 40-65 év közötti korosztály vehet részt? 
Nem. 

Pl.: az A pont-ban a gyermek populációra irányuló tevékenység szerepel, a pitvarfibrilláció 

szűrése a 65 év felettieket célozza. 

 

25. Egészségállapot felmérő lap, kérdőív rendszeresített-e ebben a projektben, vagy minden 
pályázónak, praxisnak egyedileg kell ezt létrehozni? 
Az egyéni szűrés-gondozás követésére az ÁEEK egységes informatikai támogatást bocsájt 
rendelkezésre, amely meghatározza a dokumentációs és jelentési rendet. Ezen túli kérdőívek, 
adatlapok kidolgozásának akadálya nincs. 
 

26. Együttműködés a területen működő szociális szolgáltatókkal. - Milyen szintű 
együttműködésre gondolnak? A demencia gyanúval kiszűrtek átirányításáról és szociális 
ellátással közös terápia kidolgozásáról? 
A tervezett tevékenységeknek megfelelően integrált együttműködés tervezendő. A példa 
életszerű. 
 

27. A pályázat 3.4. pont E.) alpontja alapján „Életmódváltást segítő programok megvalósítását 
biztosító szakemberek bevonása szükséges. Kérdésünk, hogy a zárójelben felsorolt 
szakemberek mindegyikét szükséges bevonni vagy választhatunk a szakemberek közül? 
A tervezett tevékenységnek megfelelő szakember bevonása célszerű, nem szükségszerű 
mindegyiket bevonni. 
 

28. Ha kiszűrünk egy beteget, felírhatjuk-e javaslatra például a Salbutamolt, vagy el kell küldjem 
szakorvoshoz? 
A beutalási, valamit gyógyszer támogatási rend nem változik. 
 

29. A páciensek adatvédelme (GDPR) hogyan lesz biztosított a teljesítés igazolásakor? 
Egészségügyi adatokat az arra jogosult egészségügyi szolgáltató fog kezelni. Az ÁEEK által 
biztosított szoftver használatához kapcsolódóan beteg beleegyező nyilatkozat kerül 



kitöltésre. Az adatbázis a személyes adatokat csak az arra jogosult, a szűrést-gondozást végző 
egészségügyi szolgáltató számára teszi hozzáférhetővé. 
 

30. Menet közbeni személyi változásokra milyen lehetőség lesz? 
Az adott személy feladataitól és helyettesíthetőségétől függ. Pontosabb válasz ezek 
pontosabb megfogalmazása alapján adható. Támogatói okiratot kell majd módosítani, ha a 
konzorciumvezetőnél történik változás. 
 

31. Milyen szakemberek vonhatók be a munkába a praxis munkatársain kívül és milyen 
jogviszonyban? 
A pályázati kiírásban szereplő szakemberek közül, a tervezett tevékenységtől függő 
munkatársak bevonása tervezhető. A jogviszonyra nincs irányadó rendelkezés. 
 

32. Kötelező-e mindegyik a pályázatban felsorolt egészségügyi szakdolgozó, diplomás kolléga 
bevonása a pályázatba? 
Nem 
 

33. Nyugdíjas, orvos férjem lehet-e a konzorcium koordinátora? 
Igen 
 

34. Önkormányzati társulás részmunkaidős alkalmazottaiként dolgozhatnak-e a pályázat idején 
az orvosok? 
Nincs korlátozás, lehet munkaviszony, szakértői díj, megbízási díj is. 
 

35. A háziorvosi konzorciumnak kell egy felelős vezető orvos? 
Igen 
 

36. Az érintett lakosság felé lesz-e központi kommunikáció a pályázatról, lesznek-e központi 
szóróanyagok, információs anyagok stb.? 
A pályázat megjelenésének széles sajtó megjelenése volt. Az érintett lakosság bevonása a 
pályázók feladata (nem országos lefedettségű a pályázat).  

 

IV. Költségek tervezését és beszámolást érintő kérdések 

1. A támogatást/előleget a konzorciumi tagok milyen módon kapják meg (egyben utalnak a 
vezetőnek vagy külön-külön mindenkinek) 

A nyertes pályázó részére támogatói okirat kerül kiadásra, amely a Támogató egyoldalú 
jognyilatkozata a támogatás átadásának megalapozása érdekében. A támogatás 
kedvezményezettje konzorcium esetében a konzorciumi képviselő/vezető. A konzorcium 
képviseletéről, a tagok munkamegosztásáról és az együttműködés feltételeiről rendelkező 
polgári jogi szerződés (konzorciumi megállapodás) kötelező mellékletét kell, hogy képezze a 
támogatói okiratnak. 

A Támogató a konzorcium vezetőnek adja a teljes támogatást, amely tagok közötti 
felosztásáról a konzorciumi megállapodásnak kell rendelkeznie. A konzorciumvezető 
felelőssége ezt követően a támogatás továbbosztása. 

2. A pályázati pénzt egy összegben folyósítják, de konzorcium esetén kinek? Vagy külön-külön a 
konzorcium tagoknak? És önkormányzati társulás esetén? 

Önkormányzati társulás esetén szintén egy összegben kerül átadásra a teljes támogatás a 
társulás képviselőjének. 



3. Kérjük, hogy pontosítsák a támogatás terhére elszámolható költségek körét! 

Az elszámolható költségek körére vonatkozó szabályozás szakmai kérdés, pénzügy-technikai 
szempontból nincs erre vonatkozó előírás. Minden olyan elszámolható, ami a támogatható 
tevékenységekkel összefüggésben merül fel. Ideértve: adminisztráció, koordinációs 
költségek, irodaszer, banki költségek, könyvelési díjak 

A támogatói okirat mellékletét képező, mindkét fél által elfogadott költségterv betartásán 
van a fókusz. 

4. A projektcél kiadásait 2020.06.30-ig kell tervezni? 

Igen. 

5. A támogatás felhasználásáról mikor és milyen dokumentumokkal kell elszámolni? 

A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására előírt határidőt minden 
esetben a támogatott tevékenység véghatáridejét követő 60 napon belüli időpontra kell 
meghatározni a támogatói okiratban. Amennyiben a felhasználás véghatárideje 2020. június 
30., úgy a beszámoló benyújtásának határideje 2020. augusztus 28-i dátummal kerül 
megállapításra. 

A beszámolónak és az elszámolásnak a támogatói okirat előírásai szerint a következőket kell 
tartalmaznia: 

„- szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

- pénzügyi elszámolás: a támogatott tevékenység időtartamához igazodó, a Kedvezményezett 
és a konzorciumi / társulási partnerek nevére szóló számlák, konzorciumi / társulási 
megállapodás, a beruházás aktiválását igazoló számviteli okmányok, egyéb számviteli és 
adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a támogatói okirat mellékletét képező számlaösszesítő. 

A pénzügyi elszámolás ellenőrzése során a támogató ellenőrzi a beszámolóhoz csatolt, a 

támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli 

bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen 

kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét a fenti 

módon záradékolt eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy 

helyszíni ellenőrzés során vizsgálja.  

Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott 

személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, 

ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de 

legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött 

számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.” 

6. A pályázat teljesítését támogató tréning finanszírozható a pályázati pénzből? 

Nem, ÁEEK/GOKI központilag szervezi. 

7. Műszerek beszerzése pályázók igénye szerinti, vagy központi, esetleg közbeszerzés? 

Az EMMI részéről nem elvárás a központosított beszerzés, a Kbt. szabályainak betartása 
azonban feltétele a támogatásnak. A támogatói okirat vonatkozó rendelkezése az alábbi: 

„A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően 
alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. A költségvetési támogatás 
szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más 
beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és 



hatékony felhasználását biztosítsa.  Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a 
közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §-a alapján közzétett dokumentumokból ellenőrzi. A 
Kedvezményezett köteles – legkésőbb a jelen támogatói okiratban meghatározott beszámoló 
benyújtásával egyidejűleg – az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges 
adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni. A fenti ellenőrzés során a Támogató 
bekérheti a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység 
megvalósításába bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során a Kbt. 46. § 
(2) bekezdésében meghatározottak szerint keletkezett dokumentumokat. A Kedvezményezett 
köteles a Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott határidőig 
benyújtani. A Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. A 
Kedvezményezett köteles a támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az 
általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult.” 

8. A teljes pályázati költség előfinanszírozású? 

Igen. 

9. Project vezetőjének díjazás elszámolható-e? Lásd adminisztráció, pályázati munka, szervezés 

Pénzügy-technikai szempontból nincs akadálya. 

10. Projekt menedzsment feladatok ellátása miként számolható el? 

Pénzügy-technikai szempontból nincs megkötés a menedzsment költségek elszámolására. 

11. A pályázható összeg nagyságát mi határozza meg (50 vagy 80 millió)? 

A szakmai terv határozza meg 

12. Nem egyértelmű számomra a pályázat kiírásából a beszerezhető Boka-kar index mérésére 
alkalmas eszközök száma. Értelmezésem szerint a pályázat kiemelt célja (4/B 1 pont) a szív- 
és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak azonosítása (Boka-kar index mérés). A 
beszerezhető eszközök felsorolásánál (4/D 1 pont) nem világos, hogy ilyen eszközből 
praxisonként szerezhető be 1 db vagy konzorcium összesen 1 db-ot szerezhet be. A pályázat 
célját értelmezve számomra a praxisonként történő beszerzés lenne ésszerű. Ugyan ez a 
kérdésem a kilélegzett levegő CO mérővel kapcsolatban. (4/d 6 pont) 

Boka-kar index mérő praxisközösségenként 1db, CO mérő: praxisonként 1 db számolható el. 

13. Az egy eset egy fő több területen történő szűrését, gondozását jelenti havi 14.000 Ft 
értékben maximalizálva? Ebbe az összegbe bele kell számítani minden olyan tevékenységet, 
amely a prevenciót szolgálja ugyan, de más-más területre terjed (szív-és érrendszeri 
megbetegedések, népegészségügyi szűrővizsgálatok – daganatos megbetegedések korai 
szűrése, egyéni kockázati szintnek megfelelő intervenció) 

Igen, azzal, hogy a daganatos betegségek szűrésének más szolgáltatónál történő vásárlását 
nem tartalmazza. 

14. Az egyes pályázatban megvalósítandó tevékenységekhez igénybe veendő szakemberek 
díjazása együttesen (pl.: életmódváltást segítő programok megvalósítását biztosító 
szakemberek (gyógytornász, dietetikus, egészségpszichológus, klinikai szakpszichológus) 
bevonása; folyamatos szűrés, a kis és közepes kockázatú betegek számára alapgondozást 
nyújtó MSc ápolók bevonásával, ill. képzésen részt vett OKJ, BSc ápolók bevonásával; 
szakorvosi részvétel a lakóhely közeli ellátás fejlesztése érdekében), egy fő esetében havi 
14.000 Ft-ban van maximalizálva, vagy a havi 14.000 Ft egy fő esetében egy tevékenységre 
vonatkozik (pl. elhízás esetén dietetikai tanácsadás)? 



Komplex beavatkozás valósítandó meg a kockázati csoportbasorolásnak megfelelő 
gyakorisággal. 

15. A felhívás szerint az egy esetre vetített szűrésre, gondozásra jutó összeg havi 14 000 Ft 
értékben maximalizált. Kérdésem, hogy az "egy eset" mit jelent pontosan? Egy bevont 
embert, vagy egy szűrési alkalmat? Az indikátor meghatározása ez alapján történik? 80 millió 
Ft-os összköltségvetés és 14 hónapos projekt esetén összesen 5714 fő bevonása (havi 408 fő) 
szükséges, vagy nem főben kell mérni, hanem lezajlott szűrésenként? Ez alapján ha egy 
ember több szűrésen/programon vesz részt, arra annyiszor el lehet számolni a 14 000 Ft-ot, 
ahány szűrésen részt vett? Ha elérendő indikátorként a fenti számnál (5714/teljes projekt) 
kevesebb esetet vállalunk, az csökkenti az összköltségvetést? 

A szűrés-gondozási esemény a gondozás elvének megfelelően egy kiszűrt páciens követését 
is magába foglalja. A szűrési (új páciens) és a gondozási vizitek aránya a bemutatott szakmai 
tevékenységeknek megfelelően tervezendő. 

16. Hol kell költségelni a prevenciót és egyéb egészségügyi szűréseket, kezeléseket megvalósító 
KÜLSŐS szakemberek bevonásának költségeit (pld, dietetikus, pszichológus, gyógytornász, 
szakorvos, stb.). Az igénybe veendő külsős szakemberek díjazása bérjellegű költségként vagy 
szolgáltatásként számla ellenében is elszámolható? 

Mindkét elszámolási mód elfogadott. Amennyiben bérköltségként jelentkezik a kiadás, úgy a 
költségterv erre szolgáló, személyi jellegű kiadások rovatában szükséges feltüntetni az 
összeget. Amennyiben azonban számlás szolgáltatásvásárlásról van szó, úgy szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatásként a dologi kiadások között javasolt szerepeltetni a 
költséget. 

17. A kiírás alapján nem tisztázott a költségfelosztás (eszközkeret, bérkeret, rendezvény 
szervezés költségei stb), van-e ezzel kapcsolatos információ? 

Rendezvényszervezés egészségpolitikai szempontból nem támogatott. 

18. Irodai kellékek, postaköltség, telefon ill. telefonszámla, számítógép vagy laptop a 
telemedicinalis diagnosztikai eszközökhöz elszámolható-e? 

Elszámolható, pénzügy-technikai szempontból nincs akadálya (számítógép/laptop beszerzése 
önmagában nem támogatott) 

19. Pályázati önrész van-e? 

Nincs. 

20. A költségvetéssel kapcsolatosan van-e bármilyen belső, százalékban, összegben kifejezett 
korlát? 

Szakmai kérdés, pénzügyi szempontú korlát nem merül fel. Kérjük, reálisan tervezni. 

21. A pályázat pénzügyi részének lebonyolításához milyen feltételek szükségesek (a kft. 
könyvelője elegendő-e)? A pályázathoz kell-e a konzorciumnak egy új bankszámlaszámot 
nyitnia, vagy elegendő a kérelmező bankszámlája? 

Az EMMI által nyújtott támogatásoknál alapesetben nem szükséges független könyvelő vagy 
elkülönített bankszámla előírása.   

22. Az eszközbeszerzés keretében adott, hogy a különböző orvosi eszközökből hány darab 
szerezhető be. Vannak, amikből összesen egy beszerzése támogatott. Ez kinek a tulajdonába 
kerül, ha 5 praxis vesz részt a programban? 



A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a konzorciumi / társulási 
megállapodásban kell, hogy rögzítésre kerüljenek. 

23. Az igényelt támogatás felhasználására van-e megkötés? 

Pénzügyi szempontból nincs. A pályázati kiíráshoz kell igazodni, illetve a támogatói okiratban 
lehet egyéb elvárásokat rögzíteni, amennyiben a támogatás célját érintően, szakmai 
szempontból indokolt.  

24. Bérelhetők-e a saját tulajdonú rendelő, váró vagy a pályázó cégek székhelyeinek egyéb 
helyiségei a pályázattal összefüggő tevékenységek bonyolítására? 

Saját tulajdonú ingatlan bérlésének költségét elszámolni saját projekt keretében nem 
javasolt, mivel ez nem valódi költség, jellemzően az elszámolás alátámasztására felhajtott, 
generált költség.  

25. A vállalkozó (egyéni vagy társas) háziorvos a saját többletmunkáját (előadások, szűrések) 
munkabér soron tudja elszámolni az asszisztense többlet munkájával együtt? 

Igen. 

26. Elszámolható-e költségként pl. a koordinátor személygépkocsi használata? 

Nincs akadálya pénzügyi szempontból. 

27. A pályázati díjból fizethetők munkadíjak? (jogász, könyvelő, szakdolgozó, takarító, orvos...?) - 
külön szerződésekbe kell foglalnunk a munkadíjakat? 

Igen, elszámolható. Igen, megbízási vagy munkaszerződés kell az elszámoláshoz. 

28. Magánorvosi szakrendelés személyes közreműködőként a szűrésekbe bevonható-e? (Pl. 
Kardiológus) Ha igen hogyan finanszírozható a személyes közreműködő tevékenysége? 

Nem, közfinanszírozott szakrendelés vonható be. 

29. A költségtervbe fel lehet-e tüntetni a résztvevő orvosok nővérek számára rendszeres, a 
program idejéig tartó havi juttatást, és ennek az összeghatára meghatározott-e? 

Igen, és az összeghatárra nincs pénzügy-technikai szempontú megkötés. 

30. Mindenképpen szükséges pályázatíró cég min 5% költségért, jogász és pénzügyi elszámoló 
cég? 

Az EMMI által nyújtott támogatásoknál alapesetben nem szükséges pályázatíró cég 
alkalmazása, illetve külön a pályázat céljából alkalmazott jogász és könyvelő. A pályázati kiírás 
sem tartalmaz ilyet. 

31. A projekt költségtervéhez kell-e indikatív árajánlatokat benyújtani? Ha igen, akkor 
költségtípusonként elég-e 1 db ajánlat, és van-e az árajánlatnak tartalmi, formai 
követelménye? 

Nincs ilyen előírás az EMMI által nyújtott támogatásoknál. 

 


