
 
 

Pályázat betegszervezetek számára, pályázati kiírás 
 

Magyarországon a magasvérnyomás-betegség okolható közel minden nyolcadik 
halálesetért. A megfelel� célvérnyomás-érték elérésével akár a felére is csökkenthet� 
a szöv�dmények és a halálozás esélye, ennek ellenére a már kezelt betegek nagy 
részénél nem érik el a megfelel� eredményt. A Magyar Hypertonia Társaság „Éljen 
140/90 alatt!” cím� programjának célja, hogy az érintettekben tudatosítsák: a 140/90 
Hgmm alatti vérnyomásérték elérésével és fenntartásával a kés�bbi szöv�dmények 
kialakulásának kockázata csökkenthet�. 
 
1. A pályázat célja 
 

1.1 Magasvérnyomás betegséggel valamint szív, érrendszeri betegségekkel 
kapcsolatos felvilágosító el�adások  

1.2 Kardiovaszkuláris sz�rések, helyben történ� tanácsadás 
1.3 Egészséges életmódot támogató kiadványok 
 
biztosítása civil szervezetek, betegképviseleti szervezetek számára 

 
2. Pályázók köre 
 

2.1 Betegszervezetek (Magyar Szív Egyesület, MACOSZ, Vesebetegek Országos 
Szövetsége tagszervezetei, illetve minden egyéb, szív- érrendszeri 
betegségekkel foglalkozó betegszervezet országszerte) 

2.2 Nyugdíjas klubok és szervezetek 
 

3. A pályázat kiírója 
  
A Magyar Hypertonia Társaság. 
 
A magyar lakosság mintegy negyedét érint� népbetegséggel, a magasvérnyomás-
betegséggel és annak valamely határterületén m�köd�, illetve azokhoz kapcsolódó 
tudományágakkal foglalkozó orvosokat tömörít� szakmai társulás, a Magyar 
Hypertonia Társaság (MHT) 1993-ban alakult. 
A társaság aktivitása a magas vérnyomás (orvosi szaknyelven hipertónia/hypertonia) 
területén végzett szakmai és tudományos munka koordinációja és ösztönzése mellett 
magában foglalja az európai, valamint a világ többi részére kiterjed� nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztését is. 
 
4. A pályázat formája, témája 
 

4.1 A Magyar Hypertonia Társaság, a Társaság kiírásában lehet�séget nyújt egy 1 
napos betegprogram szakmai oldalának szolgáltatására, el�adás, konzultáció 



formájában az el�adó személyét és a tájékoztató anyagokat biztosítva. A 
Társaság közrem�ködésével történik a pályázat meghirdetése a 
betegszervezetek, beteg- és nyugdíjasklubok körében. 

4.2 A pályázat keretében a szakért�k el�adásait, a betegtájékoztató kiadványokat 
és az ingyenes, komplex szív-érrendszeri sz�r�vizsgálatokat lehet 
megpályázni. 

4.3 A betegszervezet feladata a helyszín biztosítása illetve a hallgatóság toborzása. 
4.4 Igény esetén helyszínbérlésre és rendezvényeszközökre külön lehet pályázni. 
4.5 A pályázatok elbírálása egy meghatározott keretösszegig folyamatosan 

történik. 
4.6 A pályázaton minden olyan szervezet és jogi személy részt vehet, aki a 

pályázati határid�n belül eljuttatja pályázati anyagát a 
palyazat@eljen140-90alatt.hu e-mail címre, vagy a 06-1-270-2822-es 
faxszámra, illetve a 1136 Budapest, Pannónia u. 4. postai címre. A pályázaton 
feltétlen szerepelni kell (az e-mail címsorában, a fax címzésében illetve a 
borítékon feltüntetve) az „Éljen 140/90 alatt pályázat” szlogennek. 

4.7 Érvényes pályázatnak csak a maradéktalanul kitöltött, határid�re beérkezett 
pályázati lapot, valamint a szervezetet bemutató max. 1 oldal terjedelm� 
leírást tekintjük. 

 
5. A pályázat meghirdetése 
 

5.1 A részletes pályázati kiírás a Magyar Hypertonia Társaság honlapján 
érhet� el (www.hypertension.hu). 

5.2 A rövidített pályázati kiírás emellett a Magyar Hírlap 2006.02.01-jei 
számában is megtalálható. 

 
6. A pályázat beérkezési határideje 
 

6.1 A pályázatok beérkezési határideje 2006. március 31. A Magyar 
Hypertonia Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezési határid�n 
túl kézhez vett pályázati lapokat érvénytelennek min�sítse. A beérkez� 
pályázatokat folyamatosan bírálja el a Társaság. 

 
6.2 A Magyar Hypertonia Társaság fenntartja a jogot arra, hogy egy 

alkalommal a pályázat határidejét meghosszabbítsa. A határid� 
változásáról a magyar Hypertonia Társaság honlapjáról értesülhetnek az 
érintettek. 

 
7. A betegnapok tervezett programjai 
 

7.1 Kardiovaszkuláris betegségekre vonatkozó el�adások, fókuszban a megel�zés 
illetve az egészséges életvezetés 

7.2 Workshopok, tanácsadás, közvetlen kapcsolat orvos és beteg között 
7.3 Vérnyomásmérés, sz�rések, betegtájékoztató anyagok átadása az érintetteknek 
 
 
 



8. A pályázattal kapcsolatos további rendelkezések 
 
8.1 A pályázaton elnyerhet� szolgáltatások készpénzre vagy egyéb támogatásra nem 
válthatóak, más szervezetre át nem ruházhatóak. 
8.2 A pályázaton csak társaságok és jogi személyek vehetnek részt. 
8.3 A pályázat tárgyát képz� szolgáltatáscsomag tartalmának változtatási jogát 

fenntartjuk. 
8.4 A betegnap vis major esetekben történ� elmaradásáért a Magyar Hypertonia 

Társaság felel�sséget nem vállal, ez esetben a rendezvényt egy kés�bbi 
id�pontban tarthatja meg. 

 
 
Kérdések esetén a 06-1-270-2822 telefonszámon érdekl�dhet, illetve itt nyújtunk 
b�vebb információt is a pályázattal kapcsolatban. 
 
 

                                                                                     


