
Hírlevél 1 

 

 

Mozgó Tüdőszűrő Program 

 

1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC 

szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés 

megszervezése. Az immáron 16 éve használt hagyományos tüdőröntgen-felszerelésünket 

jelenleg egy mobil Ikarusz buszba telepítve használjuk, amit hamarosan egy komplex digitális 

röntgenfelszerelés és egy új busz vált fel, felszerelés, amely a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus Társfinanszírozásával valósulhat meg. 

  

Az utcán élő hajléktan embereket tekintjük fő célcsoportunknak, de emellett szociális- és 

büntető végrehajtási intézetekben tartózkodók vizsgálatát is elvégezzük. 



 

  

 Hírlevél 2 

 

 

 

Az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázatán mobil 

tüdőszűrő állomás beszerzésére megítélt 484.079,- EUR értékű támogatás kapcsán, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi 

Együttműködési Programok Irányító Hatósága november 11-én aláírta a projekt Végrehajtási 

Szerződését. 

  

Közép-Magyarországi Régiónk mobil tüdőszűrő szolgálatának fejlesztésére, a 

rendelkezésünkre álló összegből valamint 10% önrész hozzájárulásával új járművet és 

eszközöket szerzünk be, nyílt közbeszerzési eljáráson keresztül. 

  



 

 

Hírlevél 3 

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „buszba épített direkt digitális tüdőszűrő 

berendezés beszerzése”tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást 

hirdetett meg. 

A beszerzés tárgya „Buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése”, amely 

áll egy darab, első alkalommal forgalomba helyezett, az ajánlati dokumentációban foglalt 

műszaki leírásban meghatározottak szerinti speciális felszereltséggel ellátott autóbuszból, 

valamint egy új direkt digitális röntgen gépből. 

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, 

dokumentáció mely elérhető a www.maltai.hu honlapunkon is. 

 

A befektetés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Társfinanszírozásával valósul meg így 

régi felszerelésünk helyett egy új, erre a feladatra kiépített korszerű autóbuszt vásárolunk, 

amelybe a kor követelményeinek megfelelő digitális röntgenkészüléket és további kiszolgáló 

berendezéseket építünk be.  

Az új technika növeli Mozgó Tüdőszűrő Szolgálatunk kapacitását. Több helyre el tudunk jutni: 

országszerte a hajléktalanokhoz, a szociális és egyéni gondoskodást nyújtó intézményekben 

élőkhöz és a büntetés-végrehajtási intézetekhez.  

  

  

  



 Hírlevél 4 – 2010.02.25 

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „buszba épített direkt digitális tüdőszűrő 

berendezés beszerzése”tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást 

hirdetett meg. 

A beszerzés tárgya „Buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése”, amely 

áll egy darab, első alkalommal forgalomba helyezett, az ajánlati dokumentációban foglalt 

műszaki leírásban meghatározottak szerinti speciális felszereltséggel ellátott autóbuszból, 

valamint egy új direkt digitális röntgen gépből. 

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, 

dokumentáció mely elérhető a www.maltai.hu honlapunkon is. 

A befektetés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Társfinanszírozásával valósul meg így 

régi felszerelésünk helyett egy új, erre a feladatra kiépített korszerű autóbuszt vásárolunk, 

amelybe a kor követelményeinek megfelelő digitális röntgenkészüléket és további kiszolgáló 

berendezéseket építünk be.  

Az új technika növeli Mozgó Tüdőszűrő Szolgálatunk kapacitását. Több helyre el tudunk jutni: 

országszerte a hajléktalanokhoz, a szociális és egyéni gondoskodást nyújtó intézményekben 

élőkhöz és a büntetés-végrehajtási intézetekhez.  



 

 Hírlevél 5 – 2010.04.01 

 

 

Az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázatán mobil 

tüdőszűrő állomás beszerzésére megítélt 484.079,- EUR értékű támogatás kapcsán, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi 

Együttműködési Programok Irányító Hatósága november 11-én aláírta a projekt Végrehajtási 

Szerződését. 

Közép-Magyarországi Régiónk mobil tüdőszűrő szolgálatának fejlesztésére, a 

rendelkezésünkre álló összegből valamint 10% önrész hozzájárulásával új járművet és 

eszközöket szerzünk be, nyílt közbeszerzési eljáráson keresztül. 

A mobil tüdőszűrő állomás kivitelezése - beleértve a speciális busz építést, mely az újonnan 

gyártásba lendülő IKARUSZ modell lesz, valamint a direkt digitális röntgen készülék és 

hozzátartozó elemei -  május végre tervezett.  

Jelen pillanatban az utolsó belső átalakítások valamint a röntgenkészülék beszerelése van 

folyamatban. 

A busz hivatalos átadása május 26-án, egy szakmai konferencia keretében valósul meg.  



Hírlevél 6 - május 

 

Új tüdőszűrő busz állt szolgálatba 

  
Mozgó Tüdőszűrő Állomásunk a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával új 

buszt kapott. A magyar gyártású Ikarus autóbuszba a legmodernebb orvostechnikai 

berendezéseket építették be. A pályázati támogatásból a Máltai Szeretetszolgálat több mint 15 

éves mobil tüdőszűrési tapasztalatai alapján egyedileg megépített autóbuszt Siri Ellen Sletner 

asszony, norvég nagykövet adta át. 

  

Ezt követően "A betegség is lehet esély" címmel szakmai konferenciára került sor, ahol a 

tüdőgyógyászat aktuális kérdéseit tárgyalták meg a szakemberek. 

  

A tbc-s betegek szűrése a hajléktalanok körében 1995-ben kezdődött. Az első időben átmeneti 

szállásokon, nappali melegedőkben, ingyen konyhák környékén osztottunk beutalókat. A 

kérőívek kitöltését ajándék konzervvel, csokoládéval, és a hajléktalanok társadalmában 

érvényes fizetőeszközként elfogadott doboz cigarettával jutalmaztuk. A program részleges 

sikert hozott, a kórházba beutalt betegek egy része ugyanis nem érkezett oda meg. E 

tapasztalatok birtokában indítottuk útjára az első mobil szűrőállomást. A most nyugdíjazott 

buszt egy magánszemély adományából szereltük fel. Terveink szerint Kárpátalján folytatja 

majd a szolgálatot, mert a buszban lévő röntgenberendezés kitűnő állapotban van és sokkal 

fiatalabb, mint a 20 esztendős jármű, amelyet a híres 260-as Ikarus család egyik vidéki városi 

buszából alakítottunk át annak idején. 

  



  
Hírlevél 7 – június 
 

 
 
Az új busz és az "öreg" 
  

A budapesti hajléktalanellátó intézmények mellett a vidéki szociális otthonokba, nevelő 

intézetekbe és börtönökbe is kijár a máltai szűrőbusz. Az utóbbi években rendszeres havi 

menetrend alapján közlekedik. A tbc-program számára önálló irodát nyitottunk, amely a hét 

minden napján fogadja a hajléktalanokat. 

   

Az új szűrőbusz munkába állásával a program folytatódik. Szükség is van rá, szakemberek 

becslése szerint százas nagyságrendűre tehető a Budapest utcáin bolyongó tbc-s betegek 

száma. 

 



 
Hírlevél 8 – július 
 

 
 
Augusztustól üzembe helyezzük a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 

beszerzett mobil tüdőszűrő állomásunkat - buszt és direkt digitális röntgenkészüléket.  

A magyar gyártású Ikarus autóbuszba a legmodernebb orvostechnikai berendezéseket 

építették be. 

Szolgáltatásaink ezúttal nemcsak Budapest és környékét tudják kiszolgálni, hanem a régiók 

különböző területein levő programoknak is részes eleme lehet. 

Intézményeink vagy partnereink szűrésekért egyeztessenek a tbc-program koordinátorát vagy 

munkatársait a program kihelyezett irodájában. 

 


