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CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYEN ÖSSZEGEZTÉK A STRUKTÚRA PROJEKT EREDMÉNYEIT 

2010 őszén indult és 2015. július 31-én zárul hivatalosan a Struktúraváltás a Veszprém Megyei 

Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél című európai unós projekt. A beruházás összköltsége 

4 794 386 396 forint, támogatási intenzitása 90 százalékos, vagyis 4 314 947 756 forint összegű 

európai uniós és hazai támogatást nyert el az egészségügyi intézmény a projekt megvalósítására. 

Ebből az összegből a kórház szinte valamennyi betegellátó egységét megújította, korszerűsítette és 

jelentős orvosi gép-műszer fejlesztést hajtott végre. A projektzáró rendezvényt július 24-én tartották. 

A kórház dolgozói és a meghívott vendégek jelenlétében tartott projektzárón dr. Rácz Jenő, a Csolnoky 

Ferenc Kórház főigazgatója üdvözölte a megjelenteket, megköszönve a kivitelezők munkáját és 

együttműködését, hiszen úgy kellett a projekt építési munkálatait elvégezni, hogy közben a kórház 

folyamatosan működött. 

A projekt befejezése alkalmából dr. Mészáros János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 

Felelős Államtitkárságának egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelős helyettes államtitkára 

mondott ünnepi beszédet. Megköszönte az egészségügyi dolgozóknak, hogy a beruházás idején 

zavartalanul biztosították a betegellátást, a kivitelezőknek pedig a konstruktív együttműködést. Kiemelte, a 

2007-2013-as időszakot tekintve országosan 450 milliárd forintot meghaladó összegű beruházás zajlott az 

egészségügyi ágazatban, és ebből jelentős mértékben részesült a veszprémi kórház, mely több, egymásra 

épülő fejlesztést hajt végre. Ezek egyike a struktúraváltást célzó projekt. 

-Ez a fejlesztés szolgálja a magyar egészségügyi ellátó rendszer fejlődését, szolgálja Veszprém megye 

lakosságát, de szolgálja a kórházban dolgozó kollégák munkakörülményeinek javítását és a betegellátáshoz 

szükséges feltételrendszer javítását is – fogalmazott a helyettes államtitkár, hozzátéve, azt kívánja, hogy a 

kórház munkatársai az új környezetben az új eszközrendszer hatékony működtetésével tegyenek meg 

mindent a betegekért. 

A záró rendezvényen az egészségügyi intézmény főigazgatója összegezte a 2010 óta tartó projekt 

eredményeit. Felidézte a támogatás elnyerését, a szerződéskötést és azt is, hogy az elhúzódó 

közbeszerzési eljárások miatt csak 2013-ban kezdődhetett meg a kivitelezés, vagyis a konkrét előkészítés 

annyi időt vett igénybe, mint maga a tényleges építkezés. Dr. Rácz Jenő ismertette az építési beruházással 

érintett osztályokat, az ott elvégzett munkálatokat, melyek öt ütemben zajlottak. Szólt a 2,5 milliárd forint 

értékű eszközbeszerzés elemeiről is, kiemelve a képalkotó diagnosztikai eszközöket és az új panelműtő 

teljes felszerelését. 

2007-ben, amikor a kórház hosszú távú stratégiáját meghatározták 10 milliárd forintos beruházásról 

álmodtak, s lám a struktúra projekt és a többi már megvalósult és jelenleg zajló fejlesztés értéke 10,1 milliárd 

forintot tesz ki – emelte ki a főigazgató, utalva arra, hogy nagyot álmodtak és azt sikeresen meg is valósítják. 

 


