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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 
megvalósításában a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. által használt területen elindult 
a „TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú, „Jósa András Tömbkórház Projekt”, 
amely már a XXI. század kihívásainak megfelelően a legkényelmesebb és legszínvonalasabb 
épületegység kialakítását jelenti az egészségügyi szolgáltatásban. Az I. építési ütem műszaki 
átadás-átvétele 2011. szeptemberben – az előírt javításokkal együtt teljes körűen lezárult. A 
90 százalékban európai uniós forrásból finanszírozott, közel 12 és fél milliárd Ft összköltségű 
projekt keretében három új, minden igényt kielégítő épülettömb épül fel. 

A bontás-közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásával véget ért a 
kivitelezés első üteme. Így az Onkológiai Tömb építési munkaterületéről indulva végezheti az 
építési beruházás hátralévő munkálatait a következő kivitelező. Az április közepén 
megkezdett bontás során számos műszaki problémával kellett szembesülni, ezek 
megoldásához nemcsak a megyei önkormányzat és a kórház, hanem a kivitelező 
erőfeszítéseire és pozitív együttműködésére is szükség volt. A munkálatokat úgy kellett 
elvégezni, hogy a kórház mindennapi életét és a folyamatos gyógyító tevékenységet a lehető 
legkevesebb kellemetlenség kísérje. Minden fennakadást még így sem sikerült kiküszöbölni, 
de sikerült biztosítani a körülményekhez képest a gördülékeny betegellátást. A megyei 
önkormányzat, a kórház és a holding vezetése nevében sok köszönettel tartozunk a betegek, 
hozzátartozóik és kórházi dolgozók türelméért és megértéséért. Az építkezés a tervek szerint 
ez év végén folytatódik, természetesen a folyamatban lévő kivitelezési közbeszerzési eljárás 
lezárásától függően. 

A 21. század kihívásainak nemcsak a Jósa András Oktatókórház leendő 
épületegyüttese felel majd meg, de egy olyan eszközpark beszerzésére is sor kerül, amellyel 
már a gyógyítás legmagasabb színvonala is garantálható. A Tömbkórház megvalósulása a 
színvonalas beteggyógyítás mellett kellemesebb, élhetőbb munkakörülményeket is jelent. A 
megújuló gyógyító eszközökkel az egészségügyi személyzet pontosabb, gyorsabb ellátást 
garantálhat, ez pedig egyet jelent azzal, hogy a megye lakosai magasabb szintű ellátásban 
részesülhetnek. A fejlesztések, a szolgáltatás színvonalának emelése a megye lakosaiért, 
betegeinkért történik. Elégedettek csak akkor lehetünk, ha a betegeink, hozzátartozóik és 
dolgozóink is érzik és tudják: értük épül a jövő kórháza! 



 

 

P R O G R A M T E R V  

Jósa András Oktatókórház, vezérigazgatói tárgyaló 

11.00 Vitkai Éva moderátor köszönti a megjelenteket 

11.02 Seszták Oszkár, elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

11.07 Vitkai Éva moderátor felkéri a következő megszólalót 

11.09  Dr. Kiss Zoltán Tamás, vezérigazgató, Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 

11.14 Vitkai Éva moderátor felkéri a következő megszólalót 

11.16 Dr. Adorján Gusztáv, ügyvezető, Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.    

11.21 Vitkai Éva moderátor felkéri a következő megszólalót 

10.24 Kun József, projektvezető 
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