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TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

TÁMOGATÁST NYERT A TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 

PROJEKTJE AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁST NYÚJTÓ 

KÖZFINANSZÍROZOTT SZOLGÁLTÓK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI 

PÁLYÁZATÁN 

 

A „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra – 

átalakításához, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési konventrációt szolgáló 

fejlesztések megvalósítására” meghirdetett (ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1) pályázati felhívásra 

intézményünk pályázatot nyújtott be 2016. november 30-án. Az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár 2016. december 14-én tájékoztatást küldött, hogy a benyújtott 10 alpályázat közül 

négy alpályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. 

 

Az elnyert támogatás összege összesen: 288 693 806 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A projekt időtartama: 2017. január 01. és 2017. június 30. közötti időszakban valósul meg 

 

 

Projektek bemutatása 

 

I. Logisztika fejlesztése, csőposta létesítése 

 

Intézményünkben a Sürgősségi Betegellátó Osztályt csőpostával fogjuk összekötni a Központi 

Laboratóriummal a vér és egyéb minták gyors és biztonságos szállítása érdekében. Ezáltal a 

betegbiztonság növelhető, a betegek várakozási ideje és a szállító személyzet leterheltsége is 

csökkenthető. 

A rendszer továbbfejleszthetősége lehetővé teszi, hogy a későbbiekben más osztályokat is 

kiszolgáljon a kiépített hálózat. 

A támogatás összege: 3 810 000 Ft 

 

II. Élelmezési üzem működési hatékonyságának a javítása 

 

Az Élelmezési üzem az 1970-es évben épült, azóta felújításon-átalakításon csak részlegesen 

esett át. A konyhatechnológia (a berendezések átlag életkora meghaladja a 40 évet) ebből 

következően rendkívül korszerűtlen, s ez a dolgozók munkáját is jelentősen megnehezíti. 

A projekt keretében a teljes konyhatechnológia, a légtechnika, az elektromos hálózat, 

valamint a burkolatok cseréje, korszerű oltórendszer kiépítése valósul meg a XXI. századi 

elvárásoknak megfelelő szinten, amellyel javítható az intézmény gazdálkodási helyzete is. 

Ezáltal az ellátott betegek gyógyélelmezésének, valamint a kórházi dolgozók étkeztetésének 

színvonala is javul. 

A támogatás összege: 60 419 480 Ft 

 

III. Mosoda gazdaságos működtetése 

 

A Mosoda különálló épületben helyezkedik el, mely 1969-ben évben épült, azóta felújításon-

átalakításon csak részlegesen esett át (az elektromos rendszerek elavultak, a mosoda 

technológiai berendezéseinek átlag életkora meghaladja a 15 évet). A Mosoda biztonságos 



üzemeltetése, a korszerű energiatakarékos üzem elérésé a komplett mosodatechnológia 

cseréje, illetve az épület energetikai felújítása során valósul meg. A korszerű technológia a 

dolgozók munkáját is megkönnyíti (manuális anyagmozgatások és manipulációk kiváltása).  

A technológia korszerűsítése csökkenti a működési kockázatokat, javítja a kiszolgáló terület 

hatékonyságát. A felhasznált víz, gőz, villamos energia megtakarítása a jelenlegi 185 Ft/kg 

önköltség 160 Ft-ra csökken, ami éves szinten 8-10 millió Ft gazdasági hatékonyság 

javulással jár. 

A támogatás összege: 71 444 927 Ft 

 

IV. CT berendezés végtörlesztése 

 

Napjainkban a betegek gyors, korszerű kivizsgálásának elengedhetetlen része a CT vizsgálat. 

Intézményünk – nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával – 2014-ben szerződést kötött egy             

16 szeletes CT berendezés bérlésére 72 hónap időtartamra. A berendezés bérleti díja havi                   

3 981 875 Ft. A végtörlesztéssel a bérleti díj kifizetésre kerül. Ennek eredményeként 2017-

2020. időszakban összesen 179.185 e Ft-tal javul az Intézmény gazdálkodási pozíciója. 

A támogatás összege: 153 019 399 Ft 

 


