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Program neve: Magyar Falu Program 

Pályázati kiírás 

címe 
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

MFP-HOR/2019 

Támogatást 

igénylők köre: 

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 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a 

lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. 

A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy 

amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson 

kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

- Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelő) egészségügyi létesítmény 

átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése (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, 

védőnői rendelők, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló 

egészségügyi létesítmény építése. 
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2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek: 

 

beszerzése; feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzése a 7. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján; 

lkalmazása; 

-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatása); 

 

 

és. 

Beadás 

határideje: 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2019. április 26. és 2019. május 27. között van 

lehetőség. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A maximálisan igényelhető támogatási összege: 

 

  Új építés esetén 

(millió forint) 

Felújítás, 

korszerűsítés, bővítés 

esetén (millió forint) 

 egycélú orvosi rendelő esetén  30 

Többcélú intézmény létrehozása két rendelő típus esetén  30 

három rendelő típus esetén 100 30 

négy rendelő típus esetén 125 30 

Praxisközösség kialakítására intézmény 

létrehozása 

3 háziorvos praxisközössége esetén 100 30 

legalább 3 háziorvos 

praxisközössége, ezen felül 

legalább 2 egyéb alapellátási 

szolgáltató bevonása esetén 

125 30 

A támogatott tevékenységhez 

kapcsolódó, a feladatellátáshoz 

szükséges eszközök, bútorok beszerzése 

maximum 8 
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Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 000 forint 

 


