
Szakmai összefoglaló 
A projekt-előrehaladással, a közbeszerzéssel, a tájékoztatással és 

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről 
 
 

A projekt előrehaladásának ismertetése (a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek) 

 
 

A beszámolás periódusában a következő tevékenységek kerültek lebonyolításra: 
 
Szakmai oldal 
 
A PIR3 intervallumban megtörtént a közbeszerzés tárgyát képező eszköz teljes körű 
kivitelezése. Ennek értelmében, a kivitelező konzorcium végső formában átadta a buszt 
valamint a benne levő direkt digitális berendezéseket. 
Végrehajtottuk a busz teljes dekorálása a nyilvánossági elemek biztosításával. 
A teljes körű kivitelezést követően június-július intervallumban megtörtént a busz 
közlekedési hatóság általi engedélyeztetése, forgalomba írása valamint a digitális röntgen 
készülék szempontjából szükséges engedélyek beszerzése. Ezek az engedélyek a mobil 
tüdőszűrő napi működtetéséhez szükségesek, kitér a készülék sugárszintjére, biztonságára és 
célszerű működésére. Rendelkezünk úgyszintén az ANTSZ hatáskörébe tartozó 
engedélyekkel is.  
A menedzsmentben résztvevő kollégák eleget tettek feladatköreiknek, még a PIR2 
intervallumban megtörtént a nyilvánossági anyagok megrendelése, ezeknek az anyagoknak 
mely szórólap, poszter, tábla valamint roll-up a szórása, ami áprilisban elkezdődik 
folytatódott a PIR3 ideje alatt is, célirányosan azon intézményekben ahol hajléktalan ellátás, 
idősgondozás, szociális rehabilitáció történik.  
Május 26-án megtörtént a szakmai konferencia és sajtótájékoztató lebonyolítása is, 
rendezvény mely egybekötődött a busz átadásával és bemutatásával. Írott és elektronikus 
sajtóban (rádió- Tv-internet) több mint 30 megjelenítés volt erről a hírről. 
Megtörtént a PIR 3 folyamán a norvég partnerrel a kétoldalú tapasztalatcsere 
megszervezésére, ez június elején, Budapesten valamint július végén Oslóban valósult meg. 
Tematikáját a hajléktalan emberek és szociális gondozottak egészségügyi ellátása, gondozása, 
nyomon követése képezte. Bemutatásra került Budapesten minden olyan MMSZ Egyesületi 
program, ami erre a célcsoportra irányul, részt vettek az eddig üzemelt mobil röntgen állomás 
tüdőszűrésein valamint az újonnan beszerzett eszköz ismertetésén. Úgyszintén Norvégiában 
megismerhettük a norvég szociális rendszert, az általuk biztosított egészségügyi ellátásokat, 
ezek formáját és helyszíneit, az egészségügyi mobil állomásaikat. Hasznosnak bizonyult 
mindkét irányból a találkozás, ennek legjobb megerősítése az azóta is tartó kapcsolat 
valamint támogatásuk az árvízkárosultak megsegítésére melyet a szervezetünkön keresztül 
tettek meg.  
A beszerzések és szolgáltatások teljes körű igénybevétele megtörtént, a kifizetések július 
végével lezáródtak. Jelenleg kapjuk kézhez a programról készült filmet melyet ugyancsak 
nyilvánossági elemek között szerepeltettük, ennek nyomdai kivitelezése és fordítása és 
feliratozása folyamatban van.  
Augusztustól a projekt tárgyát képező mobil tüdőszűrő állomás megkezdte működését, 
augusztus 1- 25 között már mindössze 350-400 hajléktalan személyt tüdőszűrése és leletezése 
is megtörtént. 



A közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (megvalósítás menete, tevékenységek, 
eredmények) 

 
A közbeszerzéssel kapcsolatban szerződésmódosítás indoka: 
 
Ahogyan azt a PIR2 dokumentumainak kísérő levelében jeleztük, módosítanunk kellett a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megszületett szállítási szerződésben foglalt kifizetési 
ütemezést, mivel előre nem látható okok miatt újra kellett csoportosítsuk belső forrásainkat.. 
A közbeszerzés tárgyát képező eszközöket – busz valamint teljes digitális röntgenfelszerelés – 
3 részletben terveztük fizetni a kivitelezőnek, erre ajánlatot is tettünk és a közbeszerzés 
folyamán született szerződésbe foglaltuk, figyelme véve a projekt tervezett ütemét. 
Az eredeti terv szerint, a közbeszerzési eljárást 2009. június–szeptember intervallumra 
terveztük, ennek műszaki előkészítése meg is történt a tervezett időintervallumon belül.  
Két okból viszont végül csak decemberben zárult le, 2010. január 4-i szerződéskötéssel.  
Az okok a közbeszerzési folyamat komplexitása és idő közötti hivatalos módosítások 
lassítottak, másrészt pedig a támogatási szerződés csupán november végén került aláírásra, és 
nem szerettünk volna úgy közbeszerzési eljárást lefolytatni és egy nagy összegű szerződést a 
kivitelezővel aláírni, hogy nincs ez a támogatási szerződés megkötve.      
A közbeszerzés eredményeként születet szállítási szerződésben viszont nem módosítottuk a 
tervezett ütemezést, figyelmen kívül hagyva az előbb említett okokat.  
Azt reméltük, hogy saját erőből nagyobb összeget tudunk befektetni így a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt ütemezést tartani tudjuk, és így nem szorul módosításra, majd pedig 
a kifizetések után visszapótoljuk a projektben vállalt önerő feletti befektetett összegeket. 

A közbeszerzési eljárás mozzanatai a PIR1 beszámolási intervallumban kerültek 
megszervezésre és levezetésre: 

 Közbeszerzési dokumentációk előkészítése 
 Dokumentációk összeállítása 
 Közbeszerzési eljárás engedélyeztetése 
 Közbeszerzési eljárás kihirdetése 
 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 Ajánlatok feldolgozása 
 Ajánlatok elemzése, bíráló bizottsági ülések 
 Döntés javaslat meghozása 
 Döntési javaslat megküldése 

 A döntési javaslat meghozatalát követően megtörtént a döntési jóváhagyás engedélyeztetése.  
 Eredményhirdetés 
 Lejárt a fellebbezési periódus  

A PIR 2 intervallumban a következő tevékenységek kerültek megszervezésre és levezetésre: 
 Szerződéskötés a nyertes szállítóval – 2010.01.04  
 Kivitelezési ütemezés meghatározása – 2010.01.04 
 Kiviteli tervek ismertetése, követelmények megfogalmazása 
 Határidők rögzítése 
 Szerződésmódosítás – ami a kifizetési ütemezést módosította csupán. Az 

eredetileg megállapodott kifizetés 3 szakaszban történt volna, de mivel a 
támogatás nem került folyósításra ugyanabban az ütemben, újra kénytelenek 
voltunk újracsoportosítani ezt. 

A PIR3 intervallumban nem történt semmi intézkedés már a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban, ezek az előző periódusban már lezajlódtak. 



Időközben viszont az MMSZ újabb nemzetközi katasztrófa elhárítási programba csatlakozott, 
ami miatt pénzügyi forrásainkat időközben, januárban és február elején át kellett 
csoportosítsuk.  
Ezen újabb projekt miatt, pénzügyi tartalékainknak felhasználását újra kellett ütemezni, előre 
nem látható költségek jelentek meg, így a szóban forgó 0106/NA/2008-3/ÖP-5 projektünkben 
nem tudtunk annyi alapot elkülöníteni ami a kifizetési ütemezésben szerepelt. 
Sajnos mivel a pénzügyi lehetőségeink korlátozottak nem volt már külön alapunk arra, hogy a 
projekttel kapcsolatos költségeket csak önerőből fizessük, így is az MMSZ egyesület az 2009. 
április és 2010. május 11 közötti időintervallumban a 0106/NA/2008-3/ÖP-5 projekttel 
kapcsolatos költségtérítésekbe 71.722.688 Ft összeget költött. 
Ezek miatt a busz és röntgen kivitelezővel szemben a kifizetési ütemezést nem tudtuk tartani, 
és mivel elkerülni szerettük volna a fizetésképtelenséggel járó bírságokat, kértük a kivitelező 
megértését és a fizetések újraütemezését. 
Ez a módosítás nem hat ki az közbeszerzés eredményeképpen megszületett szerződés 
technikai, kivitelezési illetve értékbeli megállapodására, csupán az MMSZ részéről történő 
kifizetési ütemezésre. 
Úgy véljük, hogy az alkalmazott módosítás külső körülményekre vezethető vissza, a fenti 
magyarázatok alapján tisztelettel kérjük a Végrehajtó Ügynökséget, hogy fogadja el ezeket. 
 
 
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (célok és célcsoport, 
megvalósításra vonatkozó intézkedések és módszertan 

Megtörtént a nyilvánossági anyagok szórása és kiosztása a programban megfogalmazottak 
alapján.  
Az anyagok olyan intézményekben és szakmai fórumokban lettek kiosztva, ahol hajléktalan 
ellátás, idősgondozás, szociális rehabilitáció történik. Hírlevelek küldése folyamatos, május – 
július intervallumban is megtörtént. 
Május 26-án megtörtént a szakmai konferencia és sajtótájékoztató lebonyolítása is, 
rendezvény mely egybekötődött a busz átadásával és bemutatásával. Nyilvánossági elemként 
megjelent a 2 roll-up, mely a rendezvény folyamán valamint szűrésekkor kihelyezésre kerül. 
A mobil tüdőszűrő járművön és a telephelyen 1-1 db emlékeztető táblát helyeztünk ki. 
Írott és elektronikus sajtóban (rádió- Tv-internet) több mint 30 megjelenítés volt erről a hírről. 
A mobil állomás kivitelezésének végezetével megtörtént a busz dekorációja mely része a 
tájékoztatásnak és nyilvánosságnak. 
Megtörtént a projekt teljes idején forgatott film elemeinek a felvétele, mely magába foglalja a 
teljes gyártási folyamatot, beüzemelést és szűrést, valamint a projekt vezetőinek, 
támogatóinak és támogatottjainak megszólítását, a filmrészek összevágását és végső állapotba 
rendezését. Jelenleg kapjuk kézhez a programról készült filmet melyet ugyancsak 
nyilvánossági elemek között szerepeltettük, ennek nyomdai kivitelezése (CD fedőlap), 
fordítása és feliratozása folyamatban van.  
A projektértékelő jelentés, melyet elhelyezzük a honlapunkon az EU összes hivatalos 
nyelvén, a projekt elszámolása és finanszírozás véghezvitele után valósítjuk meg. 



A vállalt indikátorok állapota 

A PIP-be foglalt indikátorok teljesítve lettek a program befejeztével. 
A program keretében megvalósítandó mobil eszköz – speciálisan kialakított és épített busz – 
indikátorszáma teljesült. Megtörtént egy busz felépítése és üzembe helyezése. 
A felszerelt eszközök tekintetében teljesítettük a vállalt indikátorokat, megtörtént a direkt 
digitális röntgen eszközeinek, kapcsolódó komponenseinek beszerzése, felszerelése és 
üzembe helyezése (3)  
A program keretében vállalt tapasztalatcsere megtörtént. Hajléktalan ellátásban (szociális és 
egészségügyi) aktívan dolgozó egyesületek know how transzferre valósult meg norvég vezető 
szervezet valamin a magyar máltai szervezet között. A tapasztalatcsere keretében 
munkatársaink meglátogattak 9 Oslói intézményt, megismerték ezek szolgáltatásait, 
elbeszélgettek az intézményvezetőkkel, szociális munkatársakkal, ellátó személyzettel 
valamint megismerték a szervezet belső felépítését, főosztályait, finanszírozási rendszerét.  
Betekintést kaptak a norvég szociális rendszerről és az Üdvhadsereg hajléktalanokra irányuló 
egészségügyi és szociális szolgáltatásairól. 
Úgyszintén a norvég szakemberek megismerkedtek Budapesti látogatásuk során a magyar 
máltai szeretetszolgálat ellátási rendszerével, helyi törvények, uniós programok és 
fejlesztések állapotával. Összesen 10 szakember vett részt ebben a tapasztalatcserében, ez a 
vállalt indikátor teljesítését jelenti. 
A program keretében vállalt 7 fő szakmai képzése és felkészítése a program befejeztével 8 
képzettre bővült. A személyzet képzése az újonnan beszerzett eszközök használatáról 
megtörtént, egyrészt a direkt digitális röntgentechnikák használatát másrészt a mobil állomás 
üzemeltetését és működtetését is elsajátították. A képzésben résztvevők neve:  

 Tabak Lajos (2 képzés – röntgen használat/buszüzemeltetés) 
 Vámos Mónika 
 Bóka Emma 
 Domonkos Kinga 
 Dr. S. Tóth Mária 
 Kulcsár László 
 Bodor Katalin 

A szakmai konferencia megszervezése és lebonyolítása május 26-án megtörtént, ezáltal 
teljesítettük a vállalt indikátort ezzel kapcsolatban. A konferencia programját, meghívót és az 
ezzel kapcsolatos beszámolót a PIR2 keretében beküldtük. Jelen beszámolóhoz csatoljuk a 
résztvevők listáját is.  
A szűrési helyszínek tekintetében, a tüdőszűrő állomás munkába bocsájtását követő 3 hónap 
alatt máris az kezdő értékhez képest (4) 6 újabb Budapest határain kívül elhelyezkedő 
helyszínen végeztünk és hosszútávra ütemeztünk be szűrést. A célérték 10 lokáció volt, ezt 3 
hónap működés alatt teljesítettük, de ez a szám növekedni fog az igények és felkérések 
alapján. 
Az évente szűrésben biztosított egyének száma a vállalt mutatók tükrében a kezdőértékhez 
képest egy 832 számú növekedést kell mutasson. Csupán 3 hónap alatt az éves átlaghoz 
képest egy 400-450 növekedést állapítottunk meg. Ezek alapján igencsak teljesíthető lesz a 
bevállalt növekedés. 
A rászorulók körében elővetített éves 374 számbeli növekedés úgyszintén 3 hónapos 
működés alatt teljesítve volt és sajnos ez a szám csak növekedni fog az előrevetítések 
tükrében, úgyhogy túlteljesítés lesz a vállalthoz képest. 
A program kiterjesztése a befektetés által teljesíti a multi regionális jelleget, Magyarország 
teljes területén megvalósíthatók a szűrések, 3 hónap leforgása alatt 3 régióban végeztünk 
ilyen jellegű munkát. Úgyszintén kapcsolódik más regionális programokhoz, példaként 
említeném a nyári árvíz sújtotta településeken nyújtott egészségügyi szolgáltatásokban való 
aktív részvételt.  
 


