
 
 

 
 
 

Berzsenyi úti rendelőkomplexum korszerűsítése és akadálymentesítése 
 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 
(NYDOP) pályázatán 40 millió forintos európai uniós támogatást nyert 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Berzsenyi úti 
épületkomplexum felújítási munkálataira.  
A kivitelezési munkák 2009. június 3-án indultak és 2009. november 30-án 
fejeződtek be. Jelenleg az épület használatbavételi eljárása zajlik. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít 
az egészségügyi alapellátás megfelelő biztosítására. Ennek érdekében indította el az 
országban talán egyedülálló módon az "egy orvos-egy rendelő" programot, melynek 
eredményeképpen minden háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet ellátó praxis külön 
("saját") rendelőben látja el a betegeit.  
E program utolsó lépése a Berzsenyi utcai 408,76 m2 alapterületű rendelőkomplexum 
korszerűsítése és akadálymentesítése.  

Az összesen 87 millió Ft értékű, közel 50%-ban államilag támogatott projekt kivitelezési 
munkáit - közbeszerzési eljárást követően - a FŐ-ÉP Kft végezte.  

A négyszemközti orvos-beteg találkozást lehetővé tévő helyiségek kialakításával, az 
épület átfogó felújításával öt korszerű, hatékony ellátást nyújtó háziorvosi rendelő jött 
létre. 

A fejlesztés során megvalósult komplex akadálymentesítés által lehetővé válik 
valamennyi fogyatékkal élő számára az egyenlő esélyű hozzáférés az alapellátási 
praxisok közszolgáltatásaihoz. Ez egyébként a város 2007. évben elfogadott 
esélyegyenlőségi programjának egyik központi célkitűzése is. 

A fejlesztéssel párhuzamosan megvalósult eszközfejlesztéssel pontosabbá, 
megbízhatóbbá válik a diagnózis felállítása, a háziorvosok képessé válnak - a szakmai 
kompetenciájukon belül - a lehető legtöbb esetben definitív ellátást nyújtani, ezzel 
hosszú távon jelentősen csökkentve a szakellátás indokolatlan igénybevételét.  

A rendelő komplexumban ma összesen öt háziorvosi praxis ellátása történik, az ellátott 
lakosságszám 7.972 fő. 

 
Kedvezményezett neve és elérhetősége  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 
Telefon: 06 92 502 106 
Fax: 06 92 502 101 
info@zalaegerszeg.hu 
www.zalaegerszeg.hu 

mailto:info@zalaegerszeg.hu
http://www.zalaegerszeg.hu/


  
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége 
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Telefon: 06 1 224 3100 
Fax: 06 1 224 3105 
 vati@vati.hu 
www.vati.hu 
 
 
Támogató szervezet: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Infovonal: 06 40 638 638 
nfu@nfu.gov.hu 
www.nfu.hu 
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