
Volt egyszer egy kórház 

Összefogással épült meg a kórház

Az egykori Devecseri Járási Berta Kórház rövid, tényszeru"   története

Összefogással épült meg a devecseri kórház Mind a mezőváros, mind a járás növekvő lakossága szükségessé tette egy városi, já-
rási kórház építését. Ennek gondolata 1856-ban, 160 évvel ezelőtt merült fel Sey László cs. kir. járási szolgabíró részéről. Kérelmet 
adott be a helytartótanácshoz, hogy a devecseri járás területén befolyt pénzből kórházalapot létesítsen. Az engedélyt megkapta 
és a pénz gyűjtése megkezdődött, ami 1908-ig tartott. Kolossváry József alispánsága alatt 1899-ben a devecseri lövészegylet va-
gyonát is a kórházalaphoz csatolták, amit gróf Esterházy Ferenc saját adományával 6 ezer koronáról 12 ezer koronára egészített 
ki. Devecser területén 2400 négyszögöl telket és 400 ezer darab téglát ajánlott fel. A helyi Vöröskereszt Egyleti Fiók 1263 korona 
és 35 fillérnyi vagyonát is a kórházalaphoz csatolták, s ugyanezt növelte a Gőgicz-féle, 1869-ben tett alapítvány 1086 koronás 
vagyona is. 
Az 1856-tól a vármegyéhez befizetett kórházalapítvány pénze 1898. január 1-jére 23 564 forint 84 krajcárt tett ki. A kórház 
ügyében a helyi sajtó – a Somlyóvidéki Hírlap – is jelentős tevékenységet fejtett ki. 1903-ban a vármegye közölte, hogy a de-
vecseri kórház építéséhez hamarosan hozzáfognak. Ezt követően 4-5 évig a kórházról szó sem esett. Az 1909. év viszont súlyos 
szerencsétlenséggel kezdődött, ami rendkívüli módon szükségessé tette a kórház megépítését. Ugyanis 1909. január 14-én 
szerencsétlenség történt az ajkai kőszénbányában. Ez az esemény sürgetően hatott a kórház már-már teljesen elakadt ügyére.  
1909. február 17-én megbeszélésre hívták a devecseri Berta Kórház építtető bizottságát. Koller Sándor alispán itt bejelentette, 
hogy az elkészített terveket és a költségvetést a Belügyminisztérium elfogadta. Egyúttal közölte, hogy a devecseri járási kórhá-
zalap számláján 78 432 forint 38 fillér van. 
A kórház főépülete. Több mint 50 év kellett a megvalósuláshoz 
Fotó: archív 1909. február 19-én Koller Sándor és Molterer János kir. főmérnök Veszprémből Devecserbe utazott, hogy meg-
szemlélje a kórház helyéül a gróf Esterházy Ferenc nagybirtokostól ajándékba kapott területet. A szemlén mindketten megelé-
gedésüket fejezték ki. 1909. április 1-jén meghalt az építkezés egyik fő támogatója, gróf Esterházy Ferenc. 
1909. május 21-én volt a kórház alapkőletétele, ahol megjelent az építkezéssel megbízott Jaulusz Gyula budapesti műépítész 
is. A kórház egy esztendő alatt, 1910. májusára elkészült. A vármegyei sajtóorgánum, a Veszprém Megye 1910. szeptember 4-én 
közölte, hogy a devecseri Berta Kórház teljesen elkészült és a kor igényeinek megfelelően felszerelt. 1910. szeptember 18-án 
ünnepélyes keretek közt adták át a három épületet. A meghívott vendégek között foglalt helyet özvegy gróf Esterházy Ferencné 
(Lobkowitz Berta hercegnő), a kórház névadója. Beszédet mondott Koller Sándor alispán, Magyar Károly országgyűlési képviselő 
és Győrffy Géza ügyvéd. A megnyitó ünnepség a Bellovics vendéglőben folytatódott, ahol Koller Sándor alispán tiszteletére hat-
vanterítékes bankettet tartottak. A kórház igazgató főorvosává dr. Pollák Józsefet nevezték ki, gondnokságával Balogh Mihály 
devecseri gyógyszerészt bízták meg. 

(Forrás: Veress D. Csaba: Devecser évszázadai.) Szerző: Czeidli József
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Devecser Város Önkormányzata 1998-ban visszavásárolta Ajkától a területet az épületekkel együtt 12.500.000,-Ft-ért. Az ingat-
lanon idősek otthonát terveztek kialakítani. 
2005-ben megjelent a „HONI ALAPÍTVÁNY” az Eszterházy Projekt Kft. terveivel, de végül nem sikerült tető alá hozni a fejlesztésről 
szóló szerződést. Elkészült viszont az értékbecslés.

megint DeVeCseré a kórház!

Az épület: 35.325.000,-Ft 
A földterület: 10.680.000,-Ft  
ÖSSZESEN: 46.005.000,-Ft-ban lett megállapítva.
2006. február 1-én a Honi Alapítvánnyal folytatott tárgyalások 
sem vezettek eredményre. Szerződéstervezet készült 2006. 
május 30-án a Képviselő-testület támogatása nélkül dr. Mészá-
ros Gyula, az Önkormányzat ügyvédje, valamint dr. Katz Ildikó a 
Honi alapítvány ügyvédjének közreműködésével. 

A devecseri lakosság kívánságára jelentetjük meg hányatott sorsú kórházunk történetét. Sokak kíváncsisága, tájékozatlansága 
az eddig megjelent cikkek után is megmaradt, hiszen nem az 1910-ben átadott intézmény régmúltja vagy fénykora érdekli a 
devecseriek nagy részét. Sokkal inkább arra szeretnének választ kapni, hogyan lehetett egyik napról a másikra – a lakosság szá-
mára – titokzatos körülmények között elherdálni az ingatlant. Mivel erről hiteles tájékoztatást nem kaptak, a városi legendákra 
hagyatkozva figyelték az egyre pusztuló, folyamatosan romló állagú épületegyüttest. Ennek az összefoglalónak, mely egyszerre 
kor- és kórtörténet, az a célja, hogy röviden, időrendi sorrendben követhessük kórházunk haldoklásának éveit. Az írásban meg-
fogalmazott állításokat a korabeli (eredeti) dokumentumok másolatával, kivonatával igazoljuk, melyek letölthetők Devecser 
város hivatalos honlapjáról (www.devecser.hu). 
Nézzük hát a legfontosabb állomásokat!

műhiba?

Viharos testületi ülés
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A Képviselő-testület 156/2016. számú jegyzőkönyve bizonyítja, hogy a 2006. június 28-ra összehívott gyűlésén heves viták előz-
ték meg az Eszterházy-projekt megvalósításáról szóló döntéshozatalt.  Holczinger László polgármester, valamint dr. Kosinszky 
György, a Honi Alapítvány képviselőjének előterjesztése után Toldi Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke, Farnadi Gyula képvise-
lő, valamint Kovács László képviselő is előkészítetlennek, elhamarkodottnak tartották a projekt aláírását, mivel sem az idősek 
otthonának, sem a Szindikátusi megállapodást (kötelezettség vállaló nyilatkozat), sem az idősek otthonának működtetéséhez 
szükséges Ellátási szerződést nem találták kedvezőnek a város számára, mivel garanciákat nem tartalmazott. 
Azt meg különösen nehezményezte Kovács képviselő úr, hogy a tulajdonjog gyakorlatilag 1 millió Ft-ért a Kft tulajdonába kerül, 
az adásvételi szerződésben feltüntetett 4 millió Ft + ÁFA kiegyenlítésére pedig semmi biztosítékot nem lát. Holczinger polgár-
mester úr, dr. Kosinszky György és dr. Katz Ildikó mindenféle érvekkel próbálták igazukról meggyőzni a képviselőket. 
A jegyzőkönyvet olvasva, mintha nagyon sürgős lett volna az üzlet lebonyolítása. A meggyőzés eredményes volt, létrejött a 
megállapodás BUDAPESTEN. 
1 millió Ft-ért ELKELT A KÓRHÁZ!!!
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A szindikátusi megállapodás aláírói: Holczinger László polgármester, dr. Katz Ildikó ügyvéd, valamint a későbbiekben felsorolt 3 
Kft., egy alapítvány, egy BT.
Három aláírás dr. Kosinszky György kézjegyével szerepel, a D’Esterhazy PROJEKT Kft. pedig még csak bejegyzés alatt állt, bélyeg-
ző nélküli az aláírás…
A dokumentumon szereplő 1., 2., 3., és 4. sorszámú cég is dr. Kosinszky György tulajdona. 

2006. szeptember 5-én fantomCégek kezére 
került a Város tulajDona

Napjainkban ezek a cégek vagy felszámolás alatt állnak, vagy megszűntek…
Önkormányzatunk illetékes vezetői, jogi képviselője nem néztek utána, hogy kivel kötnek szerződést? Nem szereztek informáci-
ókat üzleti partnerüktől? Szomorú, hiszen nem saját tulajdonukat vitték a vásárra, hanem Devecser városáét.
2006. szeptember 25-én az ingatlan a D’Esterhasy Projekt tulajdonába került, amely ellátási szerződést kötött a Honi Alapítvány-
nyal IDŐSEK OTTHONA működtetésére. 
Mindkét cég tulajdonosa dr. Kosinszky György.
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A D’Esterhasy Projekt Kft. a mindössze 1 millió Ft-on szerzett tulajdonjogával (vissza?) élve összesen 82.000.000,-Ft-tal terhel-
te meg a volt kórház ingatlanegyüttesét. 2007. március 27-én a Szentgál és Vidéke Takarék devecseri fiókjától 35.000.000,-Ft 
rövid lejáratú hitelt vett fel, 2008. július 28-án az OTP Banktól pedig 47.000.000,-Ft svájci frank alapú hosszú lejáratú hitelt, ezzel 
JELZÁLOGJOGOT jegyeztek be a devecseri kórház ingatlanra. 

iDŐsotthon  helYett jelzálog



6

„ A bűncselekmény 
büntethetősége elévülés okán 
2011.10.13. napján megszűnt. „

JOGI LÉPÉSEK
A 2014 októberében megválasztott 
új Képviselő-testület jogi képvise-
lőjén, dr. Németh Ákoson keresztül 
mindent megpróbált, hogy hivata-
losan jogi útra tereljék a kórház el-
adásának ügyét. Csalás és sikkasztás 
bűncselekményének gyanújával fel-
jelentést tettek, de azt ELÉVÜLÉS mi-
att elutasította a nyomozóhatóság a 
sikkasztás bűncselekménye gyanú-
jának megállapításával. 
Érthetetlen, hogy miért nem tett jogi 
lépéseket a korábban működő ön-
kormányzati testület, amikor erre ér-
demben lett volna lehetősége, mivel 
minden megalapozó dokumentum 
a rendelkezésükre állt.

az Új képViselŐ-testület próbálkozásai
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„A csalás bűncselekménye 
2006. október 12. napján 

elévült. „

„A sikkasztás bűncselekménye 
is bejezetté vált ezen a napon.„

„Figyelemmel arra, hogy a jelentős kárt 
okozó sikkasztás bűntettének elévülési 
ideje szintén 5 év, ezen bűncselekmény 

2013. augusztus 18. napján elévült.„

Az előző Képviselő-testületnek 
kellett volna lépnie. 

Nemtörődömség, felületesség 
okán csúsztak ki a határidőből?
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2009. szeptember 30-án a Képviselő-testület kezdeményezte az ingatlan visszakövetelését, mivel az ígért beruházás még csak 
el sem kezdődött, és a szerződésben meghatározott vételárat sem fizették ki. A nem peres eljárás lebonyolításával dr. Mészáros 
Gyula ügyvédet bízták meg. Az eredménytelen próbálkozások után büntető feljelentés-tervezet is készült, viszont azt nem adták 
be. Érthetetlen, hogy miért nem tett jogi lépéseket az akkori önkormányzat, amikor erre érdemben lett volna lehetősége, mivel 
minden megalapozó dokumentum a rendelkezésükre állt. 
Bírósági ítélet nélkül a földhivatal elutasította az Önkormányzat tulajdonbejegyzés iránti kérelmét. Az ingatlant JELZÁLOGGAL 
terhelték. 
A jelzáloghitel eltörlését még az előző városvezetés kezdeményezte, a jelenlegi pedig folytatta a tárgyalásokat az OTP igazga-
tójának címezve. 

se pénz se posztó
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A 2014-ben megválasztott új polgármester, Ferenczi Gábor hivatalos tájékoztatást kért a volt kórház épületegyüttesét terhelő 
jelzálog aktuális árfolyamon számított összegével kapcsolatban. A JELENTŐS időmúlás miatt 2014. november 3-ra több mint 
62.000.000,-Ft-ra rúgott az OTP Faktoring követelése, amelynek visszafizetése után kerülhetett volna vissza tehermentesen a 
kórházi ingatlan a Devecseri Önkormányzat tulajdonába. 

a tehermentesÍtésre Vonatkozó lépések
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Az önkormányzat hosszas egyeztetéseinek köszönhetően 5.000.000,-Ft kifizetése ellenében a kórház ingatlana TEHERMEN-
TESEN ismét DEVECSER város TULAJDONA.

VisszaVásároltuk a saját tulajDonunkat

5 millió Ft-ért sikerült vissza-
szerezni a kórházat.

Mégsem örülhetünk igazán, hiszen az eltelt évek alatt a kórház épülete, környezete teljesen lepusztult, annak rendbe téte-
le, hasznosítása a pályázaton elnyert központi segítség ellenére a város költségvetését is terheli. A pályázaton elnyert összeg 
ugyanis nem fedezi a beruházás teljes költségét, az önerő biztosítása az önkormányzat feladata, amit pénzügyi lehetőségei 
korlátozottsága miatt csak hitelből fog tudni biztosítani. Mindez nem történik meg, ha 2006. június 28-án a kétkedők hangját 
meghallva körültekintő döntést hoz a városvezetés.

Nem a „megtörtént” a tragikus, hanem az „ismét megtörténhet...
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ismét a helYi kÖzÖsség szolgálatában 
az egYkori kórház
Devecser Város Önkormányzata 2016-ban nyújtott be pályázatot a TOP „Szociális alapellátás fejlesztése” című felhívására. 2017-
ben kapta kézhez a városvezetés a döntéshozók értesítését a pozitív elbírálásról. 

Lehetőség nyílt arra, hogy 120.600.000,-Ft pályázati forrás igénybevételével megújulhasson Devecser egy szimbolikus épülete, 
melyhez közvetlenül vagy közvetve minden devecseri kötődik valamilyen módon. 

A jelen összefoglaló megjelenésekor javában zajlik a volt kórház főépületének felújítása. A tetőszerkezet a kapcsolódó mel-
lékszárnyon is megújult. A külső-belső helyreállítás és a hasznosítási célokhoz igazodó belső átalakítások után az ingatlanban 
kapnak helyet Devecser városa szociális intézményei: a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, a házi segít-
ségnyújtás, az idősek nappali foglalkoztatása és a szociális étkeztetés. Reményeink szerint javulnak a munkakörülmények egy 
költséghatékonyabban fenntartható ingatlanban, mely a lakosság komfortérzetének emelkedéséhez is hozzájárul a tervezett 
2019-es átadás követően.

Kiadó: Devecser Város Önkormányzata 2019 
A hivatkozott dokumentumok megtalálhatóak a www.devecser.hu oldalon.



www.devecser.hu

Címünk:  8460 Devecser, Deák tér 1.

Központi telefonszámok:
Telefon 1: 88/512-630
Telefon 2: 88/512-730
Telefon 3: 88/512-740

Fax: 88/512-710

E-mail: hivatal@devecser.hu

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadás 
rendje:

hétfő:   08:00 - 15:30
kedd:   szünet
szerda:   08:00 - 15:30
csütörtök:  szünet
péntek:   08:00 - 12:00

DeVeCseri kÖzÖs ÖnkormánYzati 
hiVatal elérhetŐségei


