
 
 

 

1 

         

 

 

 

Általános tájékoztató anyag 

(részeredménytermékek) 

1.verzió 
 

Alprojekt/munkacsoport megnevezése: 

„C” KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY / C.I. munkacsoport 

 

Részeredménytermék készítésének dátuma: 
2018.06.29 

  



 
 

 

2 

Készítette az EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt 

„C” KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY / C.I. munkacsoportja. 

A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósul meg. 

 

Részeredménytermék készítője: Bufa-Dőrr Zsuzsanna, Izsák Bálint, Sebestyén Ágnes, Törő 

Károly 

 

Szakértők: Hofer Ádám, Dr.Vargha Márta, Budafoki Dóra, Khayer Bernadett, Dr.Plutzer 

Judit, Lőrincz Anna, Gere Dóra, Honvéd Henrietta, Tornainé Kálmán Emese, Kiss-Szarvák 

Ildikó, Pozderka Virág, Rosenberger Enikő, Róka Eszter 

 

 

Előterjesztő: Aláírás 

Munkacsoport vezető neve: Hofer Ádám  ...........................................  

 

Jóváhagyó: Aláírás 

Alprojekt vezető neve: Dr. Pándics Tamás  ...........................................  

Szakmai vezető: Dr. Oroszi Beatrix  ...........................................  

 

 

Konzorcium vezető: Országos Közegészségügyi Intézet 

(Konzorciumi tag: ) 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A jelen Részeredménytermék a „Tájékoztató honlap, térképes megjelenítés, kockázatszámoló 

funkció, interaktív döntéstámogató funkció - felméréseken alapuló, kutatási eredményeket 

hasznosító, beavatkozási lehetőségeket támogató Interaktív felület" c. eredménytermék része. A 

Részeredménytermékben a lakossági és szakmai érdeklődők számára foglaltuk össze az EFOP-

1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projekt C.I. munkacsoportjának munkáját, tervezett kutatásait. 

I. HÁTTÉR, ELŐZMÉNYEK 
A Részeredménytermék a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján került összeállításra. 

II. CÉLKITŰZÉS 
A jelen Részeredménytermék a „Tájékoztató honlap, térképes megjelenítés, kockázatszámoló 

funkció, interaktív döntéstámogató funkció - felméréseken alapuló, kutatási eredményeket 

hasznosító, beavatkozási lehetőségeket támogató Interaktív felület" c. eredménytermék része. A 

Részeredménytermék célja az, hogy az ivóvíz ólom tartalmának témájában érdeklődő lakosság 

és szakemberek számára tájékoztatást adjunk az EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001 projekt C.l. 

munkacsoportjának munkájáról, tervezett kutatásairól. A tájékoztató anyag elkészítésre kerül 

hosszabb verzióban, amely elsősorban elektronikus úton történő terjesztés esetén 

alkalmazható, valamint elkészült egy egy oldalas tájékoztató is, amely nyomtatott verzióban 

történő terjesztésre alkalmas. A hosszabb verzió jelenleg ezen a linken elérhető: 

https://www.antsz.hu/felso menu/rolunk/proiektek/EFQP180. de a www.efopl80.antsz.hu 

honlapon is meg fog jelenni. 

 

III.  ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
A Részeredménytermék mellékletei egyrészről nyomtatott formában kerül terjesztésre, 

másrészről a honlapra kitett tájékoztató anyagok között is szerepelni fog. 

IV.  EREDMÉNYEK 
A részeredménytermék esetén nem releváns. 

V.  TERVEZETT KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (MELLÉKELVE) 
-  Az ivóvíz ólom tartalmának felmérését megcélzó kutatási projekt összefoglalása - az 

EFOP-1.8.0-VEKOP-17 projekt C.l. munkacsoport bemutatása 

-  Az ivóvíz ólom tartalmának felmérését megcélzó kutatási projekt bemutatása 

VI.  FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
A Részeredménytermék esetén nem releváns, a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján került 

összeállításra. 


