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PROJEKT ADATOK  
 
Kedvezményezett neve: Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2-4. 
 
Projekt címe: KMOP-3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 
 
Tárgya: "Rókus Kórház intézményére napelemes rendszer telepítése" 
 
Azonosító száma: KMOP-3.3.3-13-2013-0038 
 
Szerződött támogatás összege: 46 990 000 Ft 
 
Támogatás mértéke: 100% 
 
 
 
Projekt indokoltsága: 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 
keretén belül KMOP-3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése tárgyú felhívást tett 
közzé, melyre a Szent Rókus Kórház és Intézményei KMPO-3.3.3-13-2013-0038 azonosító számon 
regisztrált, 2013. július 30. napon pályázatot nyújtott be. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. 
október 1-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette az Intézményt. A Támogató 
döntése alapján a Szent Rókus Kórház és Intézményei 46 990 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 
 
 
 
Projekt várható eredménye:  
 
A támogatásból a Szent Rókus Kórház és Intézményei Gyulai Pál utcai telephelyén található II. 
épület déli tetőfelületein került elhelyezésre a 208 darab Simax Green 240 Wp polikristályos 
napelem. Az összes beépített teljesítmény 49,92 kWp. A beruházás 2015. január 28-án átadásra 
került, azóta kifogástalanul üzemel.  
A berendezés üzem behelyezését követően két eredmény várható. Egyrészt csökken az ÜHG-
kibocsátás éves szinten 53,38 t/év, másrészt a megújuló energiával termeléssel éves szinten közel  
0,0571 GWh villamos energiát állítunk elő.    
 
Projekt befejezési dátuma: 2015. január 28. 
 
Projekt záró kifizetési kérelem benyújtás dátuma: 2015. június 30. 
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PROJEKT ADATOK  
 
Kedvezményezett neve: Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2-4. 
 
Projekt címe:” Egészségügyi eszközök energia - megtakarítását célzó beszerzésének támogatása ”  
 
Tárgya: „Képalkotó berendezések adásvétele és meglévő elavult berendezések cseréje a Szent Rókus Kórház részére„ 
 
Azonosító száma: KEOP – 5.6.0/E/15 – 2015 – 0087 
 
Szerződött támogatás összege: 366 712 231 Ft 
 
Támogatás mértéke: 100% 
 
Projekt indokoltsága: 
A fejlesztéssel a Szent Rókus Kórház és Intézményei Központi radiológiai osztályán az elavult, 
állandó javításra szoruló 21 évesnél idősebb röntgen átvilágító berendezés, és a 13 évnél öregebb, 
egyszeletes CT készülék (folyamatos alkatrész utánpótlási gondokkal) és az ugyancsak 
elhasználódott 20 évesnél idősebb mammográfiás röntgen berendezés cseréje valósul meg. A 
megbízható, gyors és hatékony diagnosztikához a mai kor követelményeinek megfelelő eszközök 
alkalmazása egyaránt elengedhetetlen. A pályázat megvalósítása során fő szempont volt az energia 
megtakarítás, a működési költségek csökkentése, környezeti energiahatékonyságra vonatkozó 
előírásoknak történő megfelelés, és nem utolsó sorban a modern detektálási eljárásoknak köszönhető 
rövidebb vizsgálati idő realizálása. 
 
Projekt várható eredménye:  
A támogatásból a Szent Rókus Kórház és Intézményei Gyulai Pál utcai telephelye Központi 
radiológiai osztályán egy 32 szeletes Ct berendezés, direkt digitális mammográfiás röntgen 
berendezés leletező munkaállomással, stereotaxiával, továbbá egy digitális flatpaneles mennyezeti 
csőtartós felvételi röntgenberendezés vertikális detektortartó állvánnyal és fixen telepített egytönkös 
elevátoros felvételi asztallal, operátor munkaállomással kerül beüzemelésre. Az üzembe helyezését 
megelőzően a régi berendezések leszerelésére, elszállítására és a szükségessé váló járulékos munkák 
elvégzésére is sor kerül. Mindez a pályázat beadása előtt kiírt és lezárt sikeres közbeszerzési eljárás 
alapján valósul meg.  
 
Az eszközök cseréjével az energia megtakarításon túl jelentős előrelépés valósul meg, az analóg 
technológiáról a digitális technológiára történő átállással. Eredményeként a röntgen filmek, előhívó 
vegyszerek használata megszűnik intézményünkben. A technológiaváltással jelentősen nő a 
betegellátás hatékonysága és eredményessége valamint a betegbiztonság területén is jelentős 
előrelépés következik be.  
Az új, korszerű berendezések a régi berendezésekhez képest, egy vizsgálatra vetítve minimum 15%-
os energia csökkenést teljesítenek, melynek alátámasztására mérésekkel kerül sor, segítve ezzel az 
energia megtakarítást és a költséghatékonyság érvényre juttatását. 
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. december 15. 


