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Tisztelt Intézményvezető! 

 

A járvány még inkább megerősítette elkötelezettségünket, hogy vezető pénzintézetként felelősek vagyunk a 
társadalomért és a környezetért, amiben dolgozunk és élünk. Valós értéket kívánunk teremteni azzal, hogy az 
aktuális társadalmi igényekre reagálunk, és a lehető legjobban kihasználjuk a technológiai fejlődés és innováció 
nyújtotta lehetőségeket.  
 
Az elmúlt évben kiemelten a vírusjárvány terjedésének megelőzésére fókuszáltunk. Ösztönöztük a pénzügyi 
szolgáltatások vírusbiztos, digitális módjának minél szélesebb körű használatát, és több mint 50 millió forint 
értékben segítettük a hazai egészségügyet a járvány elleni küzdelemben. Idén pedig augusztus 31-ig az 
ügyfelek mobillal vagy okoseszközzel indított fizetései után 10 forintot, összesen akár 50 millió forintot 
adományozunk az Országos Mentőszolgálat számára, innovatív életmentő eszközökre.  
 
A K&H gyógyvarázs programon keresztül az elmúlt 17 évben 408 alkalommal, 754 millió forint értékben 
segítettük a gyermekek testi-lelki gyógyulását, hogy teljes életet élhessenek. A K&H számára a 
gyermekegészségügy támogatása továbbra is kulcsfontosságú, ezért idén is meghirdetjük a K&H gyógyvarázs 
műszerbeszerzési pályázatot, aminek keretében gyermekgyógyászati és mentési eszközökre, 
felszerelésekre, a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját elősegítő 
berendezések beszerzésére, valamint új, Magyarországon korábban még nem vagy ritkán használt 
orvostechnikai eszközök beszerzésére és eljárásokra lehet pályázni.  
 

A pályázaton a 2021-es pályázati évben összesen legfeljebb bruttó 20 millió forint értékben nyújt támogatást 

a K&H Csoport. Az elnyerhető összeg egyrészről tartalmazza a pályázható gyermekgyógyászati eszközöket, 

segédeszközöket, berendezéseket, pályázatonként maximum bruttó 4 millió forintig, illetve a hazai szinten 

még nem alkalmazott berendezések és eljárások beszerzési költségeit, pályázatonként legfeljebb bruttó 10 

millió forint értékben. 

 

Az idei évben kiemelt (de nem kizárólagos!) figyelemben részesülnek az elbírálás során azok a pályázatok, 

amelyek olyan innovatív eszközökre, berendezésekre vonatkoznak, amelyek fokozzák az intenzív 

betegellátás biztonságát. A részletes pályázati kiírás, a regisztrációs felület és a pályázati adatlap a következő 

weboldalon érhető el: https://www.khgyogyvarazs.hu/muszerbeszerzesi-palyazat/  A pályázatot kizárólag 

elektronikusan lehet benyújtani, 2021. szeptember 1. és 30. 16:00 óra között. 
 

Bízunk benne, hogy a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat felkeltette érdeklődését, és számíthatunk 

részvételére! Kérjük, tegye lehetővé, hogy kollégái is megismerhessék a pályázati lehetőséget!  

Amennyiben bármi kérdése felmerül, kérjük, keresse Antal Tündét a t.antal@well.hu email címen.  

 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

 

Üdvözlettel: 

a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat szervezői 
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