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Járóbeteg-szakellátó projektzáró átadása Rétságon 

 
Rétságon a Nyugat-Nógrádi kisvárosban milliárdos beruházással megvalósuló járóbeteg-szak-
ellátó központ preojektzáró átadásával 2010 november 30-án fontos állomásához érkezett a 
kistérség egészségügyi ellátásának javítását célzó TIOP pályázatból megvalósuló építkezés. 
 
A beruházás a kormány - Gyurcsány Ferenc által 2007. áprilisban bejelentett - egészségügyi intéz-
ményfejlesztő programja alapján meghirdetett TIOP-2.1.2 pályázat keretében létesül. Az országban 
15 helyen épülő hasonló intézmény a kórházhiányos térségek egészségügyi ellátását szolgálják. 
Rétságon a több mint egymilliárdos beruházáshoz 912 302 313 Ft támogatást nyújt az állam jórészt 
EU-s forrásokból. Projekt fizikai zárása 2010.november 30. Projekt pénzügyi zárása 2010. december 
30. 
 
Az 1500 négyzetméteres építkezés 2009 október 5-én kezdődött és az épület műszaki átadása 2010 
júliusban megtörtént. Az épület elkészült, a használatbavételi engedély megvan. Kezdetét vette a 
felszerelés, az orvostechnológia beépítése, a bútorzat és gépészet beépítése. A kétszintes épület 
teljesen akadálymentesített, a legkorszerűbb technikával van felszerelve. Kedvező üzemeltetési felté-
telek érdekében geotermikus energia látja el létesítmény hőigényét. 
 
A projektzáró átadást követően kezdődik el a már korábban indított munkatársi pályázatok elbírálása, 
a megfelelő szakemberek kiválasztása, illetve a jelenleg is működő háziorvosi és helyi rendelések 
beköltözése. Kinevezésre került az intézményvezető-igazgató Bugarszki Miklós személyében. 
A szakmai terv előkészítő munkatársai kerültek felvételre, gazdasági, üzemeltetési és egészségügyi 
területen. Az egészségügyi ellátó személyzettel a konkrét megbeszélések és előszerződések meg-
kötése folyamatban van. Tervek szerint 2010. december elején benyújtásra kerül a területileg illetékes 
ANTSZ felé a működéi engedély iránti kérelem, melyet követően az engedély birtokában kezdemé-
nyezhető a finanszírozási szerződés megkötése. 
Ügyintézés hivatalos időpontjait és a fellebezési határidőket is számolva a tényleges egészségügyi 
ellátás optimális esetben 2011. március 01.-én kezdődhet meg. 
 
Az épületben 19 féle szakellátás kap helyet. Olyan szakrendelések, amelyek eddig nem voltak elérhe-
tők a kistérségben. Ugyancsak megvalósul a 6 ágyas nappali kórház. A város a jelenlegi több épület-
ben működő háziorvosi, szakorvosi és egyéb szolgáltatásokat is az új épületbe tervezi áthelyezni, így 
a betegek minden ellátást egy helyen találhatnak meg. A projekt közvetlen célja 200 szakorvosi és 
120 nem szakorvosi órában, otthoni szakápolással kiegészítetten működő közfinanszírozott 
járóbeteg szakellátás nyújtására alkalmas infrastruktúra megteremtése. 
 
Rétság kistérségi központ Nyugat-Nógrádban. A 3000 lakosú kisváros a 2-es számú főútvonal mentén 
fekszik, Vác, Balassagyarmat és Hont (határátkelő) háromszög középpontjában. A térség közlekedési, 
kereskedelmi, ipari és kulturális központja. Az ellátási körzet mintegy 25000 lakosa eddig a 25 km-re 
lévő balassagyarmati kórházat és rendelőintézetet vette igénybe. Nem kis számban a váci kórházat is 
felkeresték a térség délebbre fekvő településeinek lakói. Fekvőbeteg-ellátás szempontjából az elsőd-
leges ellátó 2007 áprilisától a salgótarjáni Megyei Kórház, melynek elérése különösen problematikus a 
távolság és a közlekedési viszonyok miatt. 
Az érintett települések lakosságszámát figyelembe véve az egészségügyi reform által célul 
kitűzött 20 perces hozzáférés a térség lakosságának 68%-át érinti majd, de javul 6 olyan telepü-
lés lakosságának helyzete is, ahol az emberek 23%-a él. A közeli ellátás megteremtésével a jelen-
legi igénybevételi adatok alapján számításaink szerint az intézményben kialakítandó új szakma-
struktúrával az itt élő lakosság 91%-a közelebb kerül a járóbeteg-ellátáshoz. Ezen kívül prevenci-
óval, ellátásszervezéssel és házi szakápolás bővítésével - az ország fejlett térségeihez hasonló - esé-
lyeket teremtődnek az itt élők számára. 
 
A pályázat eredeti célkitűzése szerint a projekt a kistérségi települési önkormányzatok anyagi részvé-
telével valósulhat meg. A területen elsősorban aprófalvas települések találhatók. A szomszédos köz-
ségek pénzügyi támogatást sem az önrészhez, sem a későbbi üzemeltetéshez nem tudtak felajánlani. 
Így Rétság Önkormányzata egyedül vállalta fel az önrész biztosítását, és a későbbi működtetés anya-
gi forrásainak megteremtését. A nem kis megterhelést jelentő anyagiak előteremtésének az ad re-
ményt, hogy a település mintegy 1200 főt foglalkoztató, korszerű technológiát működtető ipari parkja a 
hasonló kisvárosoknál magasabb adóbevételt jelent. Másrészt a város körzetközponti szerepének 
megerősödőse ösztöntő hatással lehet egyéb fejlesztések megvalósítására. Elsősorban a volt lakta-
nya területén, ahol a tervezett intézmény felépítésre kerül. A több mint 10 éve a város tulajdonába 



 
került egykori honvédségi objektumegyüttes revitalizációja is megkezdődött az épület felépítésével és 
átadásával. 
 
Háttéranyagok, további információk az www.rjk.hu honlapon elérhetőek, az ünnepi esemény felhasz-
nálható fényképeivel együtt. 

 
 
Adatok, információk:  

 
 

Pályázat kódszáma és címe: TIOP-2.1.2 / 07/1-2008-0016 - „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központok 
kialakítása és fejlesztése” 
Pályázati dokumentáció az NFU honlapján: http://www.nfu.hu/doc/711 

Létesítés helye: 2651 Rétság. Hunyadi sor 2. (Rétság Hrsz.: 356/38) Egykori laktanya terüle-
tén. 
http://maps.google.hu/maps 

Kedvezményezett: Létesítő, kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
Működtető: 
Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. (jelenlegi iroda címe) tel: 35/550-100 
Cégjegyzékszám: 12-09-005825 

Közreműködő szervezet: Strukturális Alapok Programiroda 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
http://www.strapi.hu 

Kivitelező: TREND Építő Zrt. 1047 Budapest, Baross u. 74.  
Mérnök: Mihály Csaba - Felelős műszaki vezető 
http://www.trendzrt.hu/ 

Pénzügyi adatok  
Támogatás: 912 302 313 Ft 
Épületeadatok  
Hasznos alapterület: 1499 m2 
Kialakítás: Kétszintes, magastetős, tetőtérbeépítéssel, vasbeton vázas épület. Geoter-

mikus hőközponttal, lifttel. 
Szakellátások: Belgyógyászat, Sebészet, Szülészet-nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat, 

Fül-orr-gége, Szemészet, Bőrgyógyászat, Neurológia, Ortopédia, Urológia, 
Kardiológia, Reumatlológia, Pszichiátria, Labor, Röntgen, Ultrahang, Gyógy-
torna, Gyógymasszázs, Fizioterápia, Tüdőgyógyászat 

Ütemzés  
Építés indítása: 2009. 10. 05 
Épület átadás: 2010. 07. 02 
Tényleges átadás tervezett ideje: 2010. 11. 30 
A működés tervezett ideje 2010.március 
Működés  
Teljesítendő orvosi órák száma Szakorvosi: 200/hét, nem szakorvosi: 120 /hét 
Ellátási terület Szerepvállalás  
A körzethez tartozó települések: 25 
Felsorolásszerűen: Rétság, Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, 

Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nóg-
rád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szátok, Szende-
hely, Szente, Tereske, Tolmács 

Ellátandó terület lélekszáma: 25.784 fő 
A működtetésben partner: Rétság mellett 18 település (Bejegyezés kelte: 2008/10/21) 
Felsorolva: Alsópetény, Bánk, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, 

Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, 
Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács 

Fontos kapcsolattartó személyek: Mezőfi Zoltán polgármester telefonon: +36-35-550-100 /110-es mellék 
Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató telefonon: 

További infromációk: http://www.rjk.hu 
Letölthető anyagok, linkek http://www.rjk.hu 
 


