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Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című 

alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás 
A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020 

 
A pályázati kiírás célja: 
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az 
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány 
beszerzésének elősegítése. 
 
A projekt keretében támogatható tevékenységek: 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, 
illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, 
pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, 
bútorok beszerzése a kiírás 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag 
állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi 
eszközök beszerzése támogatható.  
 
A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő 
vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával 
ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett 
szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (kiírás 4. 
számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt-előkészítési tevékenység: pályázati dokumentáció összeállítása 
 Projektmenedzsment tevékenység 
 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó) 
 Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség 

 
A kiírás keretében nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében 
már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök elszámolása, és használt eszközök, illetve 
egyszer használatos eszközök beszerzése.  
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. július 31. 
 



Pályázók (jogosultak) köre: 
 Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság 

száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által 
kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a 
fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez 
alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
A pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 

 önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft, 
 önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott 

egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás 
vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez 
(kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat 
területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft 

 praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft. 
 
Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői 
feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és 
együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt 
összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget. 
 
Pályázati kiírás letöltés 
 
 
Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” című 

alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás 
A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2020 

 
 
A pályázati kiírás célja: 
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára új 
többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő (akár eltérő funkciójú, vagy 
használaton kívüli) önkormányzati tulajdonban lévő létesítmény átalakítását, felújítását, 
korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését. 
 
A projekt keretében támogatható tevékenységek: 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi 
alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egészségügyi 
létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint meglévő, de 
eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása (pl. 
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- 
és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, mosdó(k) felújítása); 

 Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust 
(háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével 
létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló egészségügyi létesítmény építése. 



 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel 
együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

 Ingatlanvásárlás; 
 A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, 
kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez 
szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 6. számú mellékletben szereplő eszközlista 
alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők 
működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható. 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása; 
 Előkészítési tevékenység (projekt-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési 

eljárás lefolytatása); 
 A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (műszaki ellenőri szolgáltatás, 

projektmenedzsment); 
 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó); 
 Akadálymentesítés; 
 Azbesztmentesítés. 
 Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség 

 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30. 
 
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be: 

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) 
esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 
2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a 
fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez 
alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
A pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség. 
 
A projekt keretében maximálisan igényelhető támogatási összegeket a kiírás 4.2 pontja 
tartalmazza. 
 
Pályázati kiírás letöltése 
 
 

Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi szolgálati lakás” című 
alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás 

A kiírás kódszáma: MFP-FOL/2020 
 
A pályázati kiírás célja: 
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi 
önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi 
gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosítását. 
 



Önállóan támogatható tevékenységek: 
Orvosi szolgálati lakás építése:  

 Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a 
pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, 
és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik 
háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, 
amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz.  

 
A betöltetlen praxisok listája a következő linken érhető el: 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgala
tok.html 
 
Támogatható tevékenységek:  
Új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás 
rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély 
kiadásához. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
költsége); 

 A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, 
tervezői művezetés, projektmenedzsment); 

 Ingatlanvásárlás; 
 Tervadaptáció költsége; 
 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó). 

 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb: 2022. június 30. 
 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő 
hónap első napjától számított 30 éven át tart a beruházás vonatkozásában. A támogatással 
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 30 évig nem terhelhető 
meg és nem idegeníthető el. 
 
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:  

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) 
esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. 
január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a 
fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, 
a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. napjától folyamatosan 
van lehetőség. 
 
Pályázati kiírás letöltése 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 



kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


