"AZ AJKAI MAGYAR IMRE KÓRHÁZBAN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK KIEGÉSZÍTŐ
BERUHÁZÁSAI AZ ELMÚLT ÉVEKBEN" CÍMŰ PROJEKT
(TIOP-2.2.8.A-15/1 KÓDSZÁM, A1 KOMPONENS)

A Magyar Imre Kórház az Európai Unió és a Magyar Állam vissza nem térítendő
támogatásaként 132.842.000 Ft összeget nyert a TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú, A1 komponens
keretében megvalósult, "Az ajkai Magyar Imre Kórházban megvalósult fejlesztések kiegészítő
beruházásai az elmúlt években" című projektre.

A Magyar Imre Kórház TIOP-2.2.4-09/1-2010-0031 kódszámú fejlesztéssel érintett épületei (főépület
és rehabilitáció épülete) az Ajka, Korányi Frigyes u. 1. szám alatt, a 3465/4 hrsz telken találhatók. A
struktúraváltoztatást érintő tízszintes főépület szárnyakra tagolt, „Y” kialakítású. A függőleges
közlekedési csomópont (lépcsőház, felvonók) az egyes szárnyak találkozásánál az épület központi
magjában került kialakításra.
A megvalósult fejlesztés tartalmazta a főépületben a központi műtő, a központi intenzív és a központ
diagnosztika, továbbá a központi betegirányítás fejlesztésének építészeti és orvosi gép-műszer
igényeinek kialakítását, továbbá a rehabilitációs épület bővítését, a korábban a főépületben működő
funkciók áthelyezésével, valamint új funkciók kiegészítésével.
A tízszintes főépület szárnyvégi folyosók vizesblokkjainak (56 db) állapota, valamint a
nagyberuházásokkal érintett területek olyan mérvű beavatkozást igényeltek, melyek elvégzése
nemcsak esztétikailag vált szükségessé (pl. újracsempézés, újrafestés), hanem műszakilag is
indokoltak voltak.
A TIOP projekttel párhuzamosan a belső szigetelés helyett – mely magával hozta volna a részleges
belső megújítást is – külső szigetelés történt, így ezek a munkálatok elmaradtak, illetve a projektből
nem elszámolható tételként kerülhettek volna elvégzésre. A TIOP projekt – pontosan az átfedések
elkerülése miatt – nem tartalmazta a folyosóvégi vizesblokkok felújítását.
A vizesblokkok felújítását a TIOP munkálatok miatti gépészeti munkálatok (pl.: gépészeti szerelvények
cseréje), illetve a párhuzamosan elvégzett homlokzati függönyfal cseréje okozta utómunkák (pl.: belső
szárazépítési munkálatok) is indokolták.
Ezen projekt keretében elvégzett munkálatok építési, belsőépítészeti, villamos, gépészeti és
gyengeáramú szakági munkákat tartalmaztak, melyek megvalósítása következtében teljes körűen
felújításra kerültek a férfi és női WC-k, zuhanyzók, személyzeti WC-k és zuhanyzók, akadálymentes
WC-k és zuhanyzók. A projekt 2015. december 31-ig tartott.
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