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Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 

TOP_Plusz-3.3.2-21 

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg lehetséges a 

területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 29,17 Mrd  

• Támogatási előleg: 25%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági 
társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft, vagy 100% önkormányzati 
pályázó esetében 

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 

A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén: 

a.1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312); 
a.2) Helyi önkormányzat (GFO 321); 
a.3) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 
a.4) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 
a.5) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, 

amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel1 rendelkezik (GFO 11, 572, 
573, 575, 576); 

a.6) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 

a.7) Közalapítvány (GFO 561); 
a.8) Egyházi jogi személy (GFO 55); 
a.9) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599). 

 
Akik tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, 
használatában lévő ingatlanban az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § 
(1) bekezdésének a) – e) pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és NEAK 
finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató 
működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog. 
 
Ugyanarra az egészségügyi szolgálatra/szolgáltatásra és/vagy ugyanazon épület fejlesztésére 
csak egy támogatási kérelem nyújtható be. 
 
Amennyiben a projekt egy háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxishoz/körzethez tartozó több település 
háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi/védőnői rendelőinek/tanácsadóinak fejlesztését 
célozza, a projektjavaslat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Ebben az 
esetben a háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxis/körzet elsődleges ellátási helyét (székhelyét) 
biztosító önkormányzat jogosult a támogatási kérelmet benyújtani 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén: 

b1) Helyi önkormányzat (GFO 321); 
b2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 

 
1 Amennyiben a tulajdoni hányada eléri legalább az 51%-ot. 



 

2 

 

b3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 
b4) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, 

amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 
575, 576). 

Támogatási kérelmet azon támogatást igénylők nyújthatnak be, amelyek tulajdonában vagy 
vagyonkezelésében lévő ingatlanban az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatot ellátó, 
működési engedéllyel és NEAK finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató 
működik. 

C) Prehospitális sürgősségi ellátások esetén: 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
c1) Helyi önkormányzat (GFO 321); 
c2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327). 

Támogatási kérelmet azon támogatást igénylők nyújthatnak be, amelyek kizárólagos tulajdonában áll 
az ingatlan, ahol a prehospitális sürgősségi feladatot ellátó, működési engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szolgáltató működik. 

D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások esetén: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok 
gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást 
igénylők körébe tartoznak: 

d1) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);  
d2) Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; 

GFO 373);  
d3) Önkormányzat többségi tulajdonában2 lévő gazdasági társaság (GFO 11); 
d4) Egyházi jogi személy (GFO 55); 
d5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 
d6) Közalapítvány (GFO 561); 
d7) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599).  

 
A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény fenntartója, vagy az intézménynek helyt adó 
épület tulajdonosa is, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. 
 
Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a 
támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. 
A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia. 
Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem benyújtására csak az intézmény 
fenntartója jogosult, akinek a támogatást igénylők körébe kell tartoznia. 
 

Az A), B), C, D) főtevékenységhez kapcsolódóan önállóan nem, kizárólag konzorciumi 
partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a projektmenedzsment 
tevékenység megvalósítására: 

a) Megyei önkormányzat (GFO 321) 
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam 

vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik. 

d) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 
Nem nyújtható támogatás:  

- Budapest területén megvalósuló fejlesztéshez 

 
2 Amennyiben a tulajdoni hányada eléri az 51%-ot. 
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- a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és 
várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz 
keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. 

 

A beruházás célja: Jelen felhívás keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása érdekében egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, 

valamint szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése támogatható. 

 

Megvalósítási helyszín:  

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek 

szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon 

városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak 

támogatási kérelmet benyújtani. 

 

3. Támogatható tevékenységek 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra 
fejlesztése, melynek keretén belül támogatható: 

a1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 
épületszerkezeti fejlesztéseket), 

a2) átalakítás, 
a3) bővítés, 
a4) új épület építése, 
a5) ingatlankiváltás, 
a6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás. 

A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése 
támogatható. 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás 
keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése, 
melynek keretén belül támogatható: 

b1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 
épületszerkezeti fejlesztéseket), 

b2) átalakítás, 
b3) bővítés, 
b4) ingatlanvásárlás kizárólag a meglévő épület bővítéséhez kapcsolódóan. 

A Felhívás keretében a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató csak saját meglévő, vagy 
igazoltan leendő közfinanszírozott kapacitásai mértékéig tervezhet fejlesztéseket. 

C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás 
tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén 
belül támogatható: 

c1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 
épületszerkezeti fejlesztéseket), 

c2) átalakítás, 
c3) indokolt esetben bővítés. 

D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható: 

D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve: 
d1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén) 
d2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén), 
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d3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén), 

d4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.(felújítás, átalakítás, bővítés, új 
építés csak indokolt esetben) 

A d1) – d3) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható: 
1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 

épületszerkezeti fejlesztéseket), 
2) átalakítás, 
3) bővítés, 
4) új épület építése, 
5) ingatlankiváltás, 
6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás. 
7) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, 

átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását). 

Családok átmeneti otthona esetén kizárólag férőhelybővítéshez kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztés, valamint új szolgáltatás létrehozása támogatható. Krízisközpont, félutasház-
szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott. 

D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: 
d1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT 

infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is), 
d2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, 
d3) járműbeszerzés. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése 
támogatható. 

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Akadálymentesítés – amennyiben releváns (rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

bevonása szükséges) 

- Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns 

- Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok 

érvényesítése – amennyiben releváns (utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje), 

vagy a fűtési és/vagy HMV (használati meleg víz) rendszer korszerűsítése, vagy a nap alapú 

megújuló energia felhasználás megvalósítása/növelése  

- Nyilvánosság biztosítása  

- Kizárólag az A) főtevékenység esetében: védőnői eszközbeszerzés – amennyiben releváns 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A) Egészségügyi alapellátás esetén: 

a1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: 
játszósarok kialakítása). 

a2) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése.  

a3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése. 
a4) Babakocsi tároló létesítése. 
a5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az 

épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. 
a6) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK3 finanszírozási szerződésben 

foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges– mobil eszközök preferálása 
mellett.(beszerzendő eszközlista alapján) 

a7) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-
fogorvosi rendelő) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés, 
amennyiben a fejlesztendő háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi ellátással azonos 
épületben működik, vagy fog működni. 

 
3 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
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a8) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, átalakítása, bővítése, új építése a 
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására (szolgálati 
lakás). Új építésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a szolgálati lakás az egészségügyi 
alapellátással egy épületben kerül kialakításra. 

a9) A fejlesztett helyiségekben mozgó szakorvosi szolgálat feltételeinek kialakítása, 
fejlesztése. 

a10) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: 
várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, 
csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, 
szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása. 

a11) Járműbeszerzés: személygépkocsi, elektromos meghajtású személygépkocsi, 
segédmotoros kerékpár, kerékpár, elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése. 

a12) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi 
alapellátáshoz használt (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, 
felújítása. 

a13) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-
rendezés, növénytelepítés. 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén: 

b1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: 
játszósarok kialakítása). 

b2) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése.  

b3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése. 
b4) Babakocsi tároló létesítése. 
b5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az 

épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. 
b6) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK finanszírozási szerződésben 

foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz 
beszerzése. .(beszerzendő eszközlista alapján) 

b7) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-
rendezés, növénytelepítés. 

C) Prehospitális sürgősségi ellátás esetén: 

c1) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-
rendezés, parkosítás. 

c2) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az 
épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. 

c3) Bútorok beszerzése (pl.: pihenőhelyiség, teakonyha stb. esetében). 

D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén: 

d1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: 
játszósarok kialakítása). 

d2) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése.  

d3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése. 
d4) Babakocsi tároló létesítése. 
d5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az 

épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. 
d6) Főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése esetén az épülethez tartozó, 

telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása 
(beleértve kerítés építését, felújítását). 

d7) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, átalakítása a szociális 
alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás keretében dolgozók lakhatásának biztosítása 
érdekében (szolgálati lakás). 
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Műszaki, szakmai elvárások:  
- Külön-külön támogatási kérelemben szükséges benyújtani az egészségügyi alapellátás, a 

járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás és szociális alapszolgáltatások, 

gyermekjóléti alapellátások fejlesztéseit, kivéve, ha a fejlesztendő ellátások egy épületben 

találhatóak vagy – amennyiben a felhívás az adott ellátások esetében lehetővé teszi – a 

fejlesztés eredményeként egy épületben kerülnek összevonásra, mely esetben a 

fejlesztés benyújtható egy projekt keretében – részletes elvárások vannak célterületenként 

- Egészségügyi alapellátás fejlesztését tartalmazó támogatási kérelem esetében: 

- Egy támogatási kérelemben kell benyújtani az egy háziorvosi/házi 
gyermekorvosi/fogorvosi praxishoz, védőnői szolgálathoz tartozó rendelő(k)nek, 
tanácsadó(k)nak helyt adó helyiségek/épületek fejlesztését. 

- Amennyiben az adott háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi praxis, védőnői 
szolgálat több telephelyet/települést is ellát – amely az adott ellátási körzethez 
tartozik –, és valamennyi praxishoz/körzethez tartozó rendelő/tanácsadó 
fejlesztésére igény mutatkozik, azok fejlesztése egy projekt keretében, 
konzorciumi formában támogatható a maximális projektméret figyelembevételével. 
Külön-külön támogatási kérelemben nem támogatható fejlesztésük! 

- Továbbá egy támogatási kérelemben szükséges benyújtani az egy épületben lévő 
egészségügyi szolgálatok/szolgáltatások fejlesztését is. 

- Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a fejlesztendő épületben több 
egészségügyi szolgálat/szolgáltatás működik, és ezek közül egy vagy több 
egészségügyi szolgálat/szolgáltatás több telephelyet/települést is ellát, abban az 
esetben kizárólag egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás azok 
fejlesztésére. 

- Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztését tartalmazó támogatási kérelem 
esetében: 

- Egy támogatási kérelemben kell benyújtani a szakrendeléseknek helyet biztosító 
helyiségek/épületek fejlesztését. Amennyiben az adott egészségügyi szolgáltató 
több telephelyen található, akkor azok fejlesztésére egy projekt keretében kerülhet 
sor. Külön-külön támogatási kérelemben nem támogatható fejlesztésük! 

- Prehospitális sürgősségi ellátás fejlesztését tartalmazó támogatási kérelem esetében: 

- Egy támogatási kérelemben szükséges benyújtani a mentőállomásnak helyet biztosító 
helyiségek/épületek fejlesztését. 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését tartalmazó 
támogatási kérelem esetében: 

- Egy projekt keretében nyújtható be – a felhívás keretében támogatható 
alapszolgáltatásokra vonatkozóan – egy vagy több szociális 
alapszolgáltatás/gyermekjóléti alapellátás fejlesztése, egy vagy több 
megvalósítási helyszínnel/telephellyel a meghatározott maximálisan igényelhető 
támogatási összeg figyelembevételével. 

- Egy épületben működő több szociális alapszolgáltatás/gyermekjóléti alapellátás 
fejlesztését egy támogatási kérelemben szükséges benyújtani. 

- Egy fenntartó/épület tulajdonosa több támogatási kérelmet is benyújthat 
különböző megvalósítási helyszínen lévő szociális alapszolgáltatás/gyermekjóléti 
alapellátás fejlesztésére. 

- Egy projektben szükséges benyújtani az egy telephelyre vonatkozó 
eszközbeszerzést és infrastrukturális fejlesztést! 

- Egy alapszolgáltatás egy székhelyének/telephelyének fejlesztésére csak egy 
projekt keretén belül nyújtható be támogatási kérelem. 

- Megalapozó dokumentumot kell készíteni 
- Építési beruházás (beleértve: a nem engedélyköteles, valamint építési engedély köteles 

beruházást) esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és 
rövid műszaki leírás kötelező, melyet a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani 

- Az olyan közös használatú helyiségekben, ahol több szolgáltatás működik együtt (pl.: 
több háziorvosi szolgáltatás, étkező és foglalkoztató, gondozói irodák stb.), és ezek között 
van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható és az arányosítás nem lehetséges a 
közös térhasználat miatt, ebben az esetben az ott lévő támogatható szolgáltatás miatt az 
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adott helyiség fejlesztése teljes mértékben támogatható, elszámolható (kivéve: 
magánpraxis, vagy egyéb nem közfinanszírozott szolgáltatás érintettsége esetén).  

- Új épület építés vagy Ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épület hasznosítása 
kizárólag abban az esetben támogatható (kivétel: járóbeteg szakellátás és prehospitális 
sürgősségi ellátás fejlesztése esetén): 

- ha nem rendelkezik a szolgáltatás működtetéséhez szükséges épülettel; vagy 
- ha rendelkezik a szolgáltatás működtetéséhez szükséges épülettel, azonban: 

- a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy 
- a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, 

vagy  
- a meglévő épület életveszélyes állapotban van; vagy 

- ha az új építés célja a településen lévő több egészségügyi alapellátás egy 
épületbe történő integrálása. 

- Ha az épület használatra alkalmat az illetékes megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének igazolásával (jegyzőkönyvvel) vagy statikai szakvéleménnyel 
vagy az Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással szükséges alátámasztani.  

- Ingatlan vásárlása kizárólag önkormányzatok és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaságok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, 

A1) Egészségügyi alapellátás esetén további elvárás: 

a) kötelezően megvalósítandó legalább egy egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése,  

b) Háziorvosi rendelő fejlesztése abban az esetben támogatható, ha a fejlesztendő 
háziorvosi szolgálat által – az adott ellátási körzetben – ellátott betegek száma 
eléri: 

a. felnőtt háziorvosi praxis esetén a 900 főt, 
b. házi gyermekorvosi praxis esetén a 300 főt, 
c. vegyes háziorvosi praxis esetében az ellátási körzetbe tartozó felnőtt és 

gyermek létszám együttesen a 900 főt. 
Kizárólag NEAK által leigazolt ellátandó lakosságszám vehető figyelembe (leadott 
kártyaszám nem!)  

c) Nem támogatható olyan szolgáltatás aminek nincs NEAK engedélye 
d) Új építés esetén kötelező több egészségügyi alapszolgáltatás (különösen 

háziorvosi szolgáltatások) egy épületbe történő integrálása, ettől indokolt 
esetben el lehet térni, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni 
és alátámasztani. Új építés és bővítés esetén javasolt az Építészeti ajánlást 
figyelembe venni! 

A2) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén további elvárás: 

a. Nem támogatható olyan szolgáltatás aminek nincs NEAK engedélye  

A3) Prehospitális sürgősségi ellátás esetén további elvárás: 

b. A fejlesztés tervezésekor a támogatást igénylőnek egyeztetnie szükséges az Országos 
Mentőszolgálattal (OMSZ) a fejlesztési szükségletekről, igényekről. A támogatási 
kérelemhez csatolni szükséges az OMSZ nyilatkozatát  

A4) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén további elvárások: 

c. A projektben tervezett tevékenységnek helyi szükségleteken kell alapulnia, amit 
igényfelméréssel szükséges indokolni a megalapozó dokumentumban.  

 

4. Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (tanulmányok, engedélyeztetési dokumentumok, közbeszerzés stb.) 
- Beruházási költségek 

o Ingatlan vásárlás 
o Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek 
o Területelőkészítés költsége 
o Építési költség 
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o Eszközbeszerzés  
- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

o Műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása 
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Tartalék 

 

A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 

2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
A számított költségek teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani. 
 

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2,00 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

1,00 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 

Tartalék  5,00 % 

 

A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr 
+ tájékoztatás + ingatlan vásárlás együttesen nem haladhatja meg a 6,5%-ot.  
 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
 

A) Egészségügyi alapellátás esetén: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft) 

Szolgálati lakás fejlesztése, kialakítása legfeljebb 20% 
bruttó 20 millió 

Ft/projekt 

Hagyományos (benzin vagy dízel) meghajtású 
személygépkocsi beszerzése 

- bruttó 7 millió Ft/db 

Elektromos meghajtású személygépkocsi 
beszerzése 

- bruttó 15 millió Ft/db 

Segédmotoros kerékpár beszerzése - bruttó 500 000 Ft/db 

Kerékpár beszerzése - bruttó 150 000 Ft/db 

Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése - bruttó 350 000 Ft/db 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft) 

Parkolóhelyek, kerékpártárolók kialakítása legfeljebb 20% bruttó 20 millió Ft 

C) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás esetén: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft) 

Hagyományos (benzin vagy dízel) meghajtású - bruttó 7 millió Ft/db 
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személygépkocsi beszerzése 

Elektromos meghajtású személygépkocsi 
beszerzése 

- bruttó 15 millió Ft/db 

Mikrobusz beszerzése  bruttó 13 millió Ft/db 

Segédmotoros kerékpár beszerzése - bruttó 500 000 Ft/db 

Kerékpár beszerzése - bruttó 150 000 Ft/db 

Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése - bruttó 350 000 Ft/db 

Szolgálati lakás fejlesztése, kialakítása legfeljebb 20% 
bruttó 15 millió 

Ft/projekt 

 
5. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 

- Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan és 
Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok 

- Nyilatkozatok igazolások – új építés esetén, funkcióváltás esetén 
- energetikai tanúsítványok 

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 36 hónap, elszámolás végső határideje 2026.06.30. 

 
Kiválasztási eljárásrend: Területi Kiválasztási Eljárásrend (TKR)  

 
6. Csatolandó mellékletek: 

- Megalapozó dokumentum 
- Szakmai célterülethez kapcsolódó dokumentumok, igazolások 
- Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot 

bemutatása) és rövid műszaki leírás 
- A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön 

dokumentum 
- Klímakockázati elemzés vagy nyilatkozat, hogy nincs előre látható klímakockázatú 
- Beszerzendő eszközök listája 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 


