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Tisztelt Munkatársak! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt elmúlt időszakban elért előrehaladásáról. 
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Az új központi betegellátó épület vasbeton szerkezete a helikopter 
leszállóhellyel együtt elkészült.  
 
A szerkezetkész állapot elkészültét az Egyetem és a Kivitelező 
számos meghívott jelenlétében 2014. március 11-én közös 
bokrétaünnep keretében ünnepelte meg. Az eseményen beszédet 
mondott a Semmelweis Egyetem rektora, valamint a 
Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
vezető tisztségviselői. 
 
A szerkezetépítést követően a tetőszigetelési munkák vízmentessé tették az épületet, így a belső szakipari 
munkák is felgyorsultak; egymással párhuzamosan zajlanak a gipszkartonozási, az épületgépészeti és 
villamossági szerelési munkálatok az épület minden emeletén. Megkezdődött a nyílászárók beépítése és a 
belső udvari homlokzatok hőszigetelési munkálatai. Az épület lábazati vízszigetelési munkái hamarosan 
befejeződnek, így a külső homlokzatok homlokzatképzési munkái is megkezdődhetnek. Előrelépés történt a 
csőposta hálózat, orvosi gáz, gyengeáramú rendszerek és a tűzvédelmi rendszer kiépítése terén is. 
 
A kivitelezéssel párhuzamosan az Egyetem által beszerzett orvostechnikai eszközök telepítési terveinek 
elkészítése is folyik. A helyiségek kialakítása megfelel majd az orvos szakma és a modern kor elvárásainak 
megfelelő színvonalú berendezések, eszközök elhelyezésére. 
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A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületének átalakítása a 
szakaszosan átadott munkaterületeken folyamatosan halad. 
 

A klinikai épület előtti új előcsarnok acél tartószerkezetén megkezdődött a tetőépítési munka. 
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Az Üllői út felőli oldalon, valamint a Radiológiai Klinika homlokzatán a következő hetekben befejeződik a 
téglaburkolat kivitelezése és látható válik az épület megújult burkolata. A Kivitelező befejezte a belső udvari 
homlokzat színre vakolását. A lábazat kialakításával és a kertépítéssel a terület hamarosan elnyeri végső 
formáját. 
 
Az egyes épületszárnyakban folyó munkálatok: 

• A radiológiai épületszárnyban elkészült a IV. emelet kiépítése, és a III. emeleten is befejezés előtt állnak 
a munkafolyamatok. A II. emeleten a bontási munkák elvégzése után megkezdődtek a kiépítési munkák, 
jelenleg a kőműves falazási, szárazépítési és aljzatképzési munkák folynak. 

• A klinikai épület középső részének Klinikai Tömb felé eső (belső) szakaszán elkészült a falak építése és 
a gipszkartonozási munka. Az épületrész minden szintjén párhuzamosan folynak a szakági munkák, 
valamint az orvosi gázhálózat kiépítése. Az ütemezetten átadott munkaterületen bontási és kiépítési 
munkák folynak. Az elkövetkező időszakban a régi alagsori szinten vezetett elöregedett gépészeti 
alapvezetéki hálózat teljes rekonstrukciójára kerül sor. 

• Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika felé eső épületszárny beállványozása megtörtént, a homlokzati 
munkákra a tartószerkezetek megerősítését követően kerül sor. 
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Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő 
folyosó elkészült tartószerkezetén az ácsmunkák után a 
tetőfedés munkái zajlanak. Ezt követően az üvegezett 
homlokzatok kiépítése is megkezdődhet. A klinikai épületekhez 
kapcsolódó tornyok lábazati vízszigetelése elkészült, a 
homlokzatépítéshez szükséges állványzat telepítése hamarosan 
megkezdődik. 
 
Megkezdődött a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és 
ezzel párhuzamosan a közműhálózat kiépítése is. 

 
 
A projekt előrehaladásának köszönhetően az Egyetem a megítélt 8,11 milliárd forint összegű európai uniós 
támogatás 96 százalékára nyújtott már be kifizetési kérelmet a Támogatóhoz. 
 
A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak a www.koranyiprojekt.hu honlapon vagy az 
info@koranyiprojekt.hu email címen. 
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