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Szakmai beszámoló az OKFŐ/56805-1/2021. számú Vis Major támogatáshoz 

 

3 illetve 4 éve új gőzkazánok telepítésével elkezdődtek az intézmény bizonságos hő- és 
gőzellátását célzó fejlesztések. Egy kiemelt jelentőségű rendszerelem, a kazántápvíz 
előkészítő berendezés korszerűsítésére akkor még nem került sor. A berendezés műszaki 
állapota, nem megfelelő teljesítménye miatt a kazánház nem volt képes biztosítani az elvárt 
vízminőséget folyamatos biztonsággal. A vízkezelőn végzett karbantartások, nagyjavítások 
már nem tudták olyan színvonalra hozni azt, amely eleget tudna tenni a korszerű kazánok 
tápvíz igényeinek. A mielőbbi fejlesztés elmaradása komoly kockázatot jelentett volna a nagy 
értékű fűtőberendezésekre. Szükségessé vált egy új berendezés telepítése az alábbi elemekkel: 
Vízlágyító, Aktívszén szűrő, Fordított Ozmózis (RO) berendezés, vegyszeradagolók. 

A kivitelezési munkálatok elvégzésére Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi CX törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 
22. alcím, 24. „Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása” 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató a Szent Lázár Megyei Kórház 
által benyújtott kérelmét elbíráló Bizottság A-78/2021. (VIII.27.) EIRTB határozatszámú 
támogató döntése alapján az OKFŐ/56805-1/2021. számú támogatói okiratban 
meghatározott feltételek mellett vissza nem térítendő támogatást adott az Intézményünk 
részére. 

A támogatás összege:    15.864.930 Ft 
A támogatás intenzitása:    100% 
A támogatott tevékenység időtartama:  2021. június 1 – 2021. december 31. 
 

A telepített kazántápvíz előkészítő rendszer típusa: 

 BCRO-4000 ipari fordított ozmózis berendezés a szükséges kiegészítőkkel 

Kiadás (bruttó):     16.193.570 Ft  
Támogatási összeg:     15.864.930 Ft  
Többletkiadás a kórház részéről:          328.640 Ft 
 

Az eltérés oka, hogy a támogatói okirat megkötését követő árajánlatkérések 
eredményeképp beérkező legalacsonyabb ár is magasabb lett a támogatási összegtől, amely a 
pályázati kérelem benyújtásához megkért indikatív árajánlat alapján került meghatározásra. A 
328.640 Ft-os többletkiadást a kórház saját forrásból finanszírozta. 

 
Az új berendezés a megbízhatóbb üzemvitel mellett biztosítja a kazánokhoz szükséges 

elvárt minőségű póttápvizet, ezáltal védi a nagy értékű kazánokat a nemkívánatos korróziótól, 
lerakódástól. A korszerű és energiahatékony gép beüzemelése jelentős víz- és villamosenergia 
megtakarítást is eredményez. A korábban üzemeltetett berendezés a tartalék szerepét látja el 
nagyjavítás és karbantartás esetén. 

  

Kelt: Salgótarján, 2022. január 7. 

 

 


