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  Budapest, 2019. július 16. 

2019. évi #BeActive eseményt szervező részére 

Tárgy: Szűrőbusz igénylés 

Kedves Szervező! 

Szövetségünk közreműködésével, a Nemzeti Népegészségügyi Központtól szűrőbusz igényelhető a 
szeptember 23-30. közötti Európai Sporthét alatt megvalósuló nagyobb létszámú (min. 100 fős) 
eseményekre, amelyeket a szervező az europaisporthet.hu oldalon is regisztrál. A busz Magyarországon 1 
napos eseményekre egészségügyi személyzet nélkül ingyenesen tud kitelepülni. A kitelepülés költségei 
(sofőr és üzemanyag) nem terhelik a helyi szervezőket. 

A szűrővizsgálatot ténylegesen végző szakemberek bevonása a sportrendezvény szervezőinek feladata, 
beleértve a szervezést és esetlegesen a további költségviselést. Az egészségügyi szakemberek bevonása 
céljából javasolt felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes Egészségfejlesztési Irodákkal (EFI-k), amelyek 
listája a csatolt excel táblázatban olvasható. A szűrőbuszban zajló szűrések a szervezők által bevont 
egészségügyi szakemberek szakterületétől és az eseményen résztvevő célközönségtől is függenek. 

Javasolt a szűrőbusz igénylése előtt felmérni az egészségügyi szakemberek bevonásának lehetőségét és 
feltételeit, és csak azután jelezni a busz kitelepülésének igényét, miután a vizsgálatokat végző szakemberek 
részvétele már biztosított. 

A buszban két vizsgáló helyiség és az alábbi orvostechnikai eszközök találhatók: 
o Automata vérnyomásmérő  
o Dermatoszkóp  
o Kilégzési Co mérő  
o Testösszetétel analizátor 

A szűrőbusz telepítési és üzembe helyezési feltételei:  
o a busz 14 m hosszú, fontos a terület lezárásának biztosítása (kordonoszlop és szalag); 
o a buszban 2 rendelő tér van + 1 fogadótér, a váróban 1 ember tud tartózkodni; 
o az elektromos csatlakozás 400 voltos 5 pólusú szabványos 16 amperes csatlakozóval oldható meg, 

a busz saját elektromos kábelének hossza 30 méter; 
o szükséges ivóvíz csatlakoztatása, ez fél colos, gyors csatlakozójú tömlővel oldható meg (50m-es 

rendelkezésre áll); 
o amennyiben a telepítés helyszínén nem oldható meg a szennyvízelvezetés, abban az esetben a 

buszon található WC nem használható; 
o kézmosási lehetőség biztosított a buszon; 

Amennyiben az ismertetett feltételek teljesíthetőek és eseményszervezőként igényt tart a szűrőbuszra, 
kérjük töltse ki a csatolt igénylőlapot. 

Az aláírt igénylőlapot 2019. augusztus 12-ig kérjük visszajuttatni az info@europaisporthet.hu email címre - 
tárgy: Szűrőbusz igénylés.  

A jelentkezések elbírálása és a döntésről szóló értesítés augusztus második felében várható. 

Üdvözlettel: 

Salga Péter 

főtitkár 
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