
Az Intézmény neve:   SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK 

Az intézmény uniós fejlesztései 

Projekt 1.  KMOP-3.3.3-13-2013-0057, Szent János Kórház Pozsonyi utcai telephelyére napelemes      
rendszer telepítése 

 
 
A projekt szakmai tartalma: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 
A projekt összköltsége:  42 479 004,-Ft 
A projekt fizikai befejezése: 2014.08.30. 
Projekt pozitív hatása: a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen 
keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése 
Jelenlegi helyzet: a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés lehetőségét a Sollight Kft. 
nyerte el. 
A kivitelezés megtörtént, az ehhez kapcsolódó kifizetések a 2014. évben szintén megtörténtek. A záró 
ellenőrzés és kapcsolódó projektszervezeti kifizetés folyamatban van. 
A záró ellenőrzés 2015.04.14-én megtörtént. Hiánypótlások benyújtása folyamatban van. 
 

Projekt 2. KMOP-3.3.3-13-2013-0048, Szent János Kórház Diós árok telephelyére napelemes      
rendszer telepítése 

 

 
 
 
A projekt szakmai tartalma: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 
A projekt összköltsége:  42 779 000,-Ft 
A projekt fizikai befejezése: 2014.08.30. 
Projekt pozitív hatása: a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen 
keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése 
Jelenlegi helyzet: a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés lehetőségét a Sollight Kft. 
nyerte el. 
A kivitelezés megtörtént, az ehhez kapcsolódó kifizetések a 2014. évben szintén megtörténtek. A záró 
ellenőrzés és kapcsolódó projektszervezeti kifizetés folyamatban van. 
A záró ellenőrzés 2015.04.14-én megtörtént. Hiánypótlások benyújtása folyamatban van. 
 
 
 
 

Projekt 3. KMOP-4.3.1/B-2011-0001, „Huszár születik” –Perinatális Intenzív Centrum III. orvos 
technológiai fejlesztése a Szent János Kórházban 

  

A pályázat szakmai tartalma:  Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése (Perinatális intenzív 
centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon) 
A projekt összköltsége:  131 489 020,-Ft 
A projekt fizikai befejezése: 2014.06.30 
A projekt pozitív hatása: a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők életesélyeinek növelése 
a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével. 
Jelenlegi helyzet: a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés lehetőségét a Sollight Kft. 
nyerte el. 



A kivitelezés megtörtént, az ehhez kapcsolódó kifizetések a 2014. évben szintén megtörténtek. A záró 
ellenőrzés és kapcsolódó projektszervezeti kifizetés folyamatban van. 
A záró ellenőrzés 2015.03.302015.04.01 időszakban lezajlott, hiánypótlások beküldése folyamatban. 
 

Projekt 4. KEOP-5.6.0/E/15, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezésének 
támogatása” 

  

A pályázat szakmai tartalma:  „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezésének 
támogatása” 
A projekt összköltsége:  1 100 364 830,-Ft 
A projekt fizikai befejezése: 2015.12.15. 
A projekt pozitív hatása: a radiológiai diagnosztikai eszközök energiahatékonyságának fokozása elavult gépek 
cseréjével 
Jelenlegi helyzet: a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes pályázókkal a szerződéskötés megtörtént, 
a pályázat véglegesítése és beadása 2015. augusztus 18. megtörtént. 
Támogatási értesítő Kórházunk részére 2015.10.09-én megküldésre került, mely szerint az igényelt támogatási 
összeg 100%-át jóváhagyták részünkre. 
A Támogatói Okirat 2015.10.19-én került Kórházunknak megküldésre. A projekthez, nyilvánosság biztosításához 
kapcsolódó tevékenységek, valamint a projekt kivitelezése megkezdődött. 
A Projekt kapcsán lehetőségünk nyílt ráemelési kérelemmel élni. Ennek összeállítása folyamatban. 


