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Tisztelt Munkatársak! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt kivitelezésének elmúlt időszakban elért előrehaladásáról. 
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Az új központi betegellátó épület homlokzatain befejeződtek a burkolási munkák. Az épületen a belső 
szakipari munkák kivitelezése felgyorsult, így egyes helyeken már a befejező munkák (burkolás, festés, 
stb.) is megkezdődtek. A leginkább előrehaladott állapotban a 2-3. emeleti kórtermi szintek vannak, ahol 
a festési, hidegburkolási munkák mellett a beépített bútorok telepítése és a melegburkolatok készítése 
is megkezdődött. A 4. emeleti intenzív kórtermek kialakítása is befejezés előtt áll. A kórtermi szinteken 
kívül a központi labor, központi sterilizáló és a sürgősségi betegellátó területeken is folynak a munkák.  
 
A tetőszinten a műtőket ellátó gépészeti helyiségek kialakítása befejeződött, a dolgozók öltözői blokkjai 
előrehaladott állapotot értek el. A pinceszinti technikai helyiségcsoportok is magas készültséget értek 
el. Az épület tetején található helikopter leszállóhely kialakítása látványosan folytatódott. 

 
Előrelépés történt az orvosi gáz, a gyengeáramú rendszerek, az informatikai hálózat és a tűzvédelmi 
rendszer kiépítése terén. Felszerelésre kerültek többek között a hőleadó radiátorok, így a munkák 
folytatásához szükséges megfelelő hőmérséklet biztosított a távhő szolgáltatás elindulásával. Az 
épületgépészeti szerelvények, mosdók, stb. elhelyezése ütemesen halad. Az épület liftjeinek beszerelési 
munkái magas készültségi szintet értek el. 
 
A kivitelezéssel párhuzamosan az orvostechnikai eszközök telepítése is folytatódott, bár az eszközök 
döntő részének szállítása a kivitelezés későbbi szakaszában, 2015. I-II. negyedévben várható. Az orvos 
szakma és a modern kor elvárásainak megfelelő színvonalú berendezéseket, eszközöket a kivitelezés 
előrehaladásának függvényében építik be. Az ágymosó, matracfertőtlenítő gépek, a központi sterilizáló 
berendezések és egyéb technikai felszerelések leszállításra kerültek. Az épületben található 
hűtőkamrák telepítése befejeződött. 
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A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a 
Radiológiai Klinika meglévő épületében az új 
előcsarnok kialakítása hamarosan befejeződik, és az 
utcai kerítés átalakításával együttesen eléri végleges 
formáját. A liftek és mozgólépcsők telepítése 
befejeződött.  
 
A Radiológiai Klinika új előlépcsőt kapott. A régi és új 
épület összenyitása minden szinten elkészült. 
 
A klinikai épület homlokzati felújítása és a belső 
udvarok kertépítési munkái, növénybeültetései 
befejeződtek.  
 
Az épületrészben hamarosan befejeződnek a belső 
munkálatok. A központi betegirányító, az officina és az 
ambulancia helyiségei bútorozással együtt készen 
állnak.  
 
 

A  II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újszülött és 
újszülött intenzív osztályán a helyiségek melegburkolási és 
festési munkái, valamint a beépített bútorok telepítése 
befejezés előtt áll.  
Az épületgépészeti és elektromos szerelvényezések 
felszerelése befejeződött. 
 
Az épületben kialakított helyiségek műszaki átadás-
átvételének folyamata megkezdődött, így lehetőség nyílik a 
használatbavételi, működési engedély hatósági 
folyamatának elindítására. 
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Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel 
összekötő folyosók munkái is látványosan készülnek. 
 
Az útépítés miatt a Belgyógyászati Klinika oldalán 
korábban hiányzó hídszakasz beemelése után a 
szerkezetek építése és a befejező munkák is 
hamarosan lezárulhatnak.  
 
A klinikai épületekhez kapcsolódó tornyok 
homlokzatképzése elkészült, a liftek beszerelésre 
kerültek. 
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Az építési területen a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és - ezzel párhuzamosan - 
közműhálózatának kiépítése is ütemezetten folyik. A járda és kertépítési munkák megkezdődtek. A több 
ütemre bontott építési munkák figyelembe veszik a különböző klinikai épületekben történő betegellátás 
folyamatos biztosításának igényeit.  
 
A fő gerincút építése a Korányi Sándor utca felől a központi betegellátó épületig elkészült, hamarosan 
összekötésre kerül az eddig megépült további szakaszokkal. A Klinikai Tömb külső bejáratainak 
kialakítása, kerítések átépítései elkészültek. 
 
A KKT elektromos fővezeték hálózatának felújítása hamarosan befejezhető, amelynek köszönhetően a 
klinikai épületek elektromos energiaellátása üzembiztosabbá válik. 
 
A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak az info@koranyiprojekt.hu email címen. 
 
 
 
 
 

Ezúton kívánunk Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! 
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