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H Á T T É R  I N F O R M Á C I Ó  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint kedvezményezett 2009. december 
18-án írta alá a támogatási szerződést a Pólus-program keretén belül a Jósa András 
Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú) finanszírozására. Az 
aláírás mintegy 12,3 milliárd forint összértékű beruházás rajtját jelentette. A projekt 
megvalósítási feladatait 2012. január 01. napjától az új Kedvezményezett Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) végzi. A projekt 
megvalósítási helyszíne a Jósa András Oktatókórház (Nyíregyháza, Szent István u. 68.). 

Az egészségügyi ellátás ma már egy olyan szolgáltatás, ahol az intézményi hálózatot komoly 
versenyhelyzetben kell működtetni. A Pólus-program lehetőséget teremtett arra, hogy a 
megye a szomszédos megyék betegeiért folytatott versenyében ne kerüljön lépéshátrányba. 
Ennek köszönhetően ugyanolyan ellátás, magas színvonalon működtetett épület és 
műszerpark fogadja hamarosan a megye lakosait, mint az ország legszínvonalasabb 
intézményeiben. 

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat 1899-ben alapították, amely mára már a megye 
legkomplexebb ellátását nyújtó egészségügyi intézménye. Több egyetem, szakiskola oktató 
kórháza, széles körű alap, valamint oktató és kutató tevékenységet végeznek az itt dolgozó 
egészségügyi szakemberek. Az intézményben jelenleg szétszórt pavilonrendszerekben 
történik a gyógyítás, amelyek nagy része elavult és korszerűtlen. A tömbkórház beruházás 
már szakít az eddigi építési gyakorlattal, így a beteg utak is leegyszerűsödnek. Több mint 15 
ezer négyzetméter elavult pavilont, különálló épületet bontanak le. A 27 ezer 
négyzetméteren megépülő tömbkórházban kap helyet az új Onko-hematológiai Centrum is, 
ahol a gyógyításhoz a legmodernebb diagnosztikai és gyógyító eljárások állnak majd 
rendelkezésre. 

A kórház szakmai fejlesztési programjának megfelelően 2008-ban létrejött a Térségi 
Diagnosztikai és Szűrőközpont a szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők 
ellátására. 2014 második felében ezt a programot egészíti ki a rizikó állapotú betegek 
ellátását végző társszakmák központi, tömbösített elhelyezése a projekt keretein belül. A 
gasztroenterológia, angiológia, nephrológia, hypertonológia, fertőző osztály és 
belgyógyászati feladatokat kiszolgáló kubatúra a második ütemben valósulhat meg. A 
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harmadik szakaszban – 2014 nyarára – elkészülő Gyermekgyógyászati központban a 14 év 
alatti kisbetegek gyógyításához mindent egy helyen alakítanak ki. 

A Kedvezményezett (GYEMSZI), a Végrehajtásban Közreműködő Szervezettel (Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház) szorosan együttműködve a 
beruházás koordinálása mellett arra törekszik, hogy a lakosság napról napra értesüljön a 
projekt eredményeiről, arról, hogy az osztályok, szolgáltatások átmeneti költözéséről időben 
tájékozódjanak a Jósa András Oktatókórházba látogatók és a betegek.  

Közbeszerzésekkel folytatódik a tömbkórház projekt 

A különböző közbeszerzési eljárások elindításával újabb állomásához érkezett a Jósa András 
Oktatókórház tömbkórház projektje. A kivitelező kiválasztására 2011 júliusában ugyan már 
kiírtak egy nyílt közbeszerzési eljárást, ám ezt a magas ajánlati árak miatt eredménytelenné 
kellett nyilvánítani. 2012 augusztusában új eljárást kellett indítani; a hirdetménnyel induló 
tárgyalásos eljárás útján választották ki a kivitelezőt, akivel a mai nap a szerződés 
megkötésére is sor kerül. 

A Tömbkórház Projekt építkezése a működéshez szükséges orvosi műszerek, informatikai 
eszközök, bútorok átadásával együtt várhatóan 2014 végén fejeződik be. A nagyértékű 
onkológiai berendezések beszerzésének előkészítése lezárult, jelenleg a közbeszerzés 
engedélyezési eljárása folyik, mivel a közbeszerzés megindításához szükség van a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség jóváhagyására, ez szintén 2013 őszéig várható. 

A projekt finanszírozásának megoldása 

Az általános forgalmi adó kulcsának emelkedése, illetve az árfolyam kedvezőtlen változása 
miatt a beruházási költségvetés reálértéke lecsökkent, ezért jelentős összegű korrekció vált 
szükségessé. Ezt a megalapozott igényt – mintegy egy esztendős előkészítő munkát követően 
– a 2012 novemberében megjelent vonatkozó kormányhatározat mintegy bruttó 2,1 Mrd 
forintos többletforrás rendelkezésére bocsátásával kezelte. Ennek segítségével immár a 
kivitelező leszerződésére is sor kerülhet. 

Építkezés 

Az uniós támogatásból megvalósuló kórházfejlesztés 2009-ben kezdődött el, a beruházás 
első építési üteme pedig már 2011-ben befejeződött a kórház területén. Megtörténtek a 
közműkiváltások, és egyes épületek lebontásával előkészítették a területet a leendő 
onkológiai tömbök felépítéséhez. 

A 3 épülettömb munkálatai a kivitelezői szerződés megkötését követően azonnal 
megkezdődhetnek: előbb az onkológiai, majd a gyermekgyógyászati centrum építésével 
indulhatnak, ezeket követheti majd a szív- és érrendszeri tömb kialakítása. Az építkezés alatt 
a körülményekhez képest a kórház és a kivitelező mindent meg fog tenni azért, hogy 
betegellátás zavartalanságát biztosítsák, a dolgozók, a betegek és hozzátartozóik a lehető 
legkevesebb kellemetlenséget érezzék. 



 
 
 
 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 Jósa András Tömbkórház Projekt 

E-mail: projektiroda@josa.hu 

www.josa.hu/tombkorhaz 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

P R O G R A M T E R V  

Jósa András Oktatókórház – Sebészeti Tömb, Nagyelőadó 

10.00 Vitkai Éva moderátor köszönti a sajtó képviselőit 

10.05 Bene Dániel ESZA ügyvezető igazgatója 

10.10 A Kivitelező képviselője 

10.15 Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere 

10.20 Mangol Csilla SZSZBMK főigazgatója 

10.25 Interjúkészítési lehetőség 

11.00 Vitkai Éva moderátor köszönti a megjelenteket 

11.05 A kivitelezői szerződés ünnepélyes aláírása 

11.15 Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere  

Téma: Nyíregyháza, mint ellátási és megvalósítási terület valamint a projekt 
összefüggései 

11.20 Bene Dániel ESZA ügyvezető igazgatója  

Téma: a konstrukció és a projekt jelentősége a Támogatást nyújtó NFÜ 
szemszögéből 

11.25 Kivitelező képviselője 

Téma: a beruházás piaci jelentősége, kihívások és szakmai vonatkozások 

11.30 Mangol Csilla SZSZBMK főigazgatója  

Téma: kórház és projekt, fejlesztés és telephely összefüggései, jelentősége 

11.35 Dr. Stefka Nóra GYEMSZI általános főigazagtó-helyettes 

Téma: a nagytérség fejlesztése és a projekt összefüggései az egészségpolitika és 
a GYEMSZI szemszögéből 

11.40 Állófogadás. Pohárköszöntőt mond Dr. Adorján Gusztáv SZSZBMK főigazgató-
helyettese. 
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Bővebb információ: 

Pós Anita (Város-Kép Nonprofit Kft.)  e-mail: pos.anita@gmail.com  Mobil: 06-70-933-9831 

 

 


