
 

 
 
 
 
 
 

 

Ösztöndíj támogatási program kidolgozása és 
megvalósítása az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben 

 

Kedvezményezett: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet 

Projekt kódszáma: EFOP-1.10.4-18-2019-00003 

Elszámolható költsége: 12 330 000 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Projektidőszak: 2019.09.16.- 2023.08.31 

 
Az ASK az EU-s támogatás segítségével egy új ösztöndíj programot vezet be és ezzel 

támogatja azokat az intézménynél dolgozó szakorvosokat, akik már megkezdték vagy 

elkezdeni tervezik második, illetve harmadik szakképzésüket 162/2015. (VI. 30.) Korm. 

rendelet felhatalmazása alapján a miniszter által adott évre meghatározott 

hiányszakmákban. 

 

A projekt konkrét célja, hogy javuljon az egészségügyi ellátás színvonala az ASK-ban, 

csökkenjen a működést veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás hiány, és jól képzett 

szakorvosok álljanak rendelkezésre minden osztályon. 

 

A projekt keretében megvalósítani kívánt ösztöndíj program révén elérni kívánt részcélok a 

következők:  

- váljanak vonzóbbá az általános orvosi oklevéllel rendelkezők számára a hiányszakmának 

minősülő szakorvosi területek, 

- az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítése és motivációjának fokozása, 

- javuljon a Kórház által nyújtott ellátás színvonala és a betegbiztonság a szakmailag 

megfelelően felkészült humánerőforrás utánpótlás biztosítása által. 

 

A rendelkezésre álló humán erőforrás intézményen belüli átrendezésével a Kórház számára 

megnyílik a lehetőség, hogy a projekt megvalósítását követően, új és könnyebben elérhető 

munkaerő felvételével tölthesse be azon – alapvetően nem hiányszakmának minősülő 

szakmához kapcsolódó – munkaköreit, melyekről a humán erőforrás átcsoportosítást jelen 

projekt keretében megvalósította. 

 

A projekt keretében legalább 3 szakorvos hiányszakmába történő átképzését kívánja 

segíteni az ASK. Ezen szakembereknek, az intézményen belül meghirdetett ösztöndíj 

pályázat lefolytatását és elbírálását követően 2019.10.01-től ösztöndíjjal kívánja segíteni a 

tanulmányaik munka mellett történő folytatását.  



 

 

 

A projekt megvalósításának időtartama közel 48 

hónap, ennyi ideig tart pályázati támogatás, illetve a 

meglévő szakorvosok ösztöndíjának finanszírozása. 

A projekt megvalósításához szükséges támogatás 

összege 12.330.000 Ft.  

Az ASK a projekt megvalósításával vállalja, hogy 

legalább 3 szakorvos hiányszakmára történő átképzését segíti, és foglalkoztatja őket a 

szakképzés elvégzését követően az adott hiányszakmában. 

 

A projekt eredményeként javul a humánerőforrás helyzete a Kórházban. Az érintett 

szakmákban kisebb lesz a meglévő dolgozók leterheltsége. Az egészségügyi ellátásban 

dolgozó humán erőforrás megtartásán és a hiányzó személyi kapacitások pótlásán keresztül 

javul a Kórház dolgozóinak helyzete, a munkaerő megbecsülése. Az egészségügyi 

személyzetnek több ideje lesz a betegek ellátására, aminek következtében összességében 

magasabb lesz az egészségügyi ellátás színvonala. 

 

 


