
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ - KÖZÖSSÉGI PÁLYÁZAT 

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a 
betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen 
céljának a megvalósítására két egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság 
részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi 
szolgáltató partnerének közreműködésével. 

A pályázat célja: 
A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja az egészségmegőrzésre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok megvalósulását, és ennek keretében fontosnak tartja 

felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre, így a preventív szűrések jelentőségére. 

A pályázat témája: 
A betegségmegelőzés érdekében alapítványunk 2 db szűrőbusszal történő kitelepülés 
formájában ingyenes lakossági szűrések igénybevételére biztosít lehetőséget Magyarország 
területén. A következő szűrővizsgálatokat biztosítjuk részben vagy egészben, a szűrőcsomag 
választásától függően: teljes testösszetétel elemzés; felső végtagi vérnyomásmérés; alsó 
végtagi vérnyomásmérés; verőérszűkület-vizsgálat; érmerevségvizsgálat; véroxigén-szint 
mérés; vércukorszint mérés; koleszterinszint mérés; légzésfunkciós vizsgálat; csontsűrűség 
mérés. 

Kik pályázhatnak? 
Civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, egyesületek, lakossági 
rendezvények szervezői, akik minimum 40 fő felnőtt részvételét Civil szervezetek, 
önkormányzatok, oktatási intézmények, egyesületek, lakossági rendezvények szervezői, akik 
minimum 30 fő felnőtt részvételét biztosítják. 

A szűrések időpontja: 

A szűrőbuszokat hétköznapra és hétvégére is lehet igényelni. Szerződött partnerünk a 

szűréseket napközben, maximum 8  óra időtartamban végzi. 

Mit kell vállalnia a pályázónak? 
A szűrőbuszokkal történő kitelepüléséhez az alábbi technikai feltételeket kell biztosítani. A 
szűrőbuszok részére elkülönített, buszonként minimum 5x10 m-es területet kérünk 



biztosítani a rendezvényen, amelyet a gépjárművek megközelíthetnek és elhagyhatnak a 
rendezvény egyéb programjainak megzavarása nélkül. Amennyiben ez nem lehetséges, 
kérjük biztonsági személyzet biztosítását a gépjárművek kiállásának idejére. Az orvosi 
eszközökhöz, a belső fűtéshez és a világításhoz 220 V áramra van szükség. Az 
áramellátásról és annak esetleges kiépítési költségéről a helyszín gondoskodik. A 
területfoglalási engedély intézése a pályázó feladata. A pályázatban kérjük megjelölni a 
választott szűrőcsomagot és az igényelt buszok számát. Amennyiben több lehetséges 
dátumot is megjelölnek, nagyobb eséllyel tudjuk biztosítani a szűrőbuszokat. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 
A pályázatok elbírálásának határideje: folyamatos 
A megvalósítás időszaka: folyamatos 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, szakértők bevonásával. 

A megvalósítás menete: 
Nyertes pályázat esetén egy adatlap kitöltését követően a szűrővizsgálatokat lebonyolító 
partnerünk közvetlenül felveszi a kapcsolatot a pályázóval a megvalósítás részleteinek 
egyeztetésére. 

A szűrőbusz szolgáltatásairól 

A szűrőprogram maximum 8 óra időtartamú lehet, és 2 szűrőbuszt lehet igénybe venni. A 

maximum 10 szűrésre kiterjedő vizsgálat kb. 30 percet, a szűkített csomagok vizsgálatai pedig 

kb. 15 percet vesznek igénybe. 

Egyszerre csak 1 páciens szűrését végezzük. 
Kettő busz esetében ez 30 perces csomag esetén óránként 4 fő szűrését, 15 perces csomag 

választásával óránként 8 fő szűrését teszi lehetővé. 

A Generali szűrőbuszain végzett lakossági diagnosztikai szűrővizsgálatok ingyenesek.A 

vizsgálatokat buszonként 1 fő szakképzett asszisztens végzi. 

A busz fűtött, így egész évben végezhetőek rajta vizsgálatok. 

Az ALAP (30 perces) szűrőcsomag a következő vizsgálatokból áll: 

1. teljes testösszetétel elemzés 



2. felső végtagi vérnyomásmérés 

3. alsó végtagi vérnyomásmérés 

4. verőérszűkület-vizsgálat 
5. érmerevség-vizsgálat 

6. véroxigénszint mérés 

7. vércukorszintmérés 

8. koleszterinszint mérés 

9. légzésfunkciós vizsgálat 

10. csontsűrűségmérés 

Részletesen: 

A) ALAP (30 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatainak leírása 

1. Teljes testösszetétel elemzés 
A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a 

következőket tartalmazza: testsúly pontos meghatározása pontos súly 

meghatározása vázizom tömege testzsír tömege testtömeg index szegmentált 

lágyrész analízis szegmentált zsír analízis szegmentált víz analízis 

testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék) ideális 

célsúly meghatározása. 

2. Felső végtagi vérnyomásmérés 
Megmérjük mindkét felkarján a vérnyomását, és meghatározzuk a szisztolés és diasztolés 

értékeket, az oldalkülönbséget és pulzusnyomást. 

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés 
Megvizsgáljuk mindkét alsó végtag vérnyomásának meghatározásával az alsó végtagok 
keringési állapotát jelző boka- felkar indexet (ABI). 

4. Verőérszűkület-vizsgálat 
Meghatározzuk a fő verőér elmeszesedésének, merevségének mértékét (arteriás stiffness 

vizsgálat), mely jól jelzi a verőérszűkület kialakulásának rizikóját. 

5. Érmerevség-vizsgálat 

A fő verőér mért merevsége az érrendszer biológiai koráról ad megközelítő tájékoztatást. 



6. Véroxigénszint mérés 

Pulzoxymetria segítségével 1-2 perc alatt megvizsgáljuk a sejtek ideális működéséhez 

elengedhetetlenül fontos vér oxigénellátottsági szintet. 

7. Vércukorszintmérés 
A vércukorszintméréssel a vizsgálat idején aktuális vércukorszintet állapítjuk meg. Emiatt a 

vizsgálat előtt 2 órával már csak vizet igyon. 

8. Koleszterinszint mérés 
A koleszterinszintmérést az érelmeszesedés kiszűrése érdekében, mindössze egy cseppvérből 

végezzük. 

9. Légzésfunkciós vizsgálat 
A légzésfunkciós vizsgálattal ellenőrizzük a tüdőfunkciók működését. Segítségével 
feltárhatók a fulladásos panaszok hátterében álló okok. Az eredmények pedig támogatják a 
különböző tüdőbetegségek diagnosztizálását. 

10. Csontsűrűségmérés 
Ultrahang segítségével megmérjük a sarokban található csontszerkezet sűrűségét, ígykiszűrhető 

a csontritkulás kockázata. 

További választható (15 perces) csomagok: 

B) MINIMÁL 1 (15 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatai 
A Minimál1 vizsgálati csomag az alábbi elemeket tartalmazza az ALAP szolgáltatási csomag 
elemeiből: 

1. Teljes testösszetétel elemzés 

2. Csontsűrűségmérés 

3. Felső végtagi vérnyomásmérés 

C) MINIMÁL 2 (15 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatai 
A Minimál2 vizsgálati csomag az alábbi elemeket tartalmazza az ALAP szolgáltatási csomag 

elemeiből: 

1. Teljes testösszetétel elemzés 

2. Felső végtagi vérnyomásmérés 



3. Alsó végtagi vérnyomásmérés 

D) MINIMÁL 3 (15 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatai 
A Minimál3 vizsgálati csomag az alábbi elemeket tartalmazza az ALAP szolgáltatási csomag 

elemeiből: 

1. Verőérszűkület-vizsgálat 

2. Érmerevség-vizsgálat 

3. Felső végtagi vérnyomásmérés 

E) MINIMÁL 4 (15 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatai 
A Minimál4 vizsgálati csomag az alábbi elemeket tartalmazza az ALAP szolgáltatási csomag 

elemeiből: 

1. Felső végtagi vérnyomásmérés 

2. Alsó végtagi vérnyomásmérés 

3. Csontsűrűségmérés 

A szűrőbusz technikai paraméterei 

Típus: Renault Master kisbusz Hossz: 
6,5 m 

Szélesség: 2,5 m 

Magasság: 3 m 

Legkisebb fordulási sugár: 16 m 

Áramigény: 220 V (áramvételi lehetőség szükséges) 

Területi igény: vízszintes terület szükséges 

Beszámolási kötelezettség 
A nyertes pályázók a megvalósult szűrőprogramról fotókkal illusztrált rövid szakmaibeszámolót 

kötelesek feltölteni az alapítvány webes felületén keresztül. 

A támogató megjelenítése 
A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét, 

mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti. 

A pályázati keret 



Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete 
meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt 
támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott 
pályázati lehetőség az adott évre lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu 
honlapon ad tájékoztatást. 

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás 
nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak 
minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az 
Alapítvány nem biztosít. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és 
elfogadja. 

Adatkezelés 
A pályázó tudomásul veszi, hogy önkéntesen megadott adatait a Generali a Biztonságért 
Alapítvány kizárólag a pályázat elbírálása, valamint az esetleges szerződés megkötése és 
teljesítése céljából, az ehhez szükséges ideig kezeli. 

További információ 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

Kinyomtatott és aláírt pályázati adatlap 

Létesítő okirat (pl. alapító okirat, nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum)Pályázó 

hatósági nyilvántartásának kivonata 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

http://alapitvany.generali.hu/
mailto:alapitvany.hu@generali.com
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