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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 folyik, így jelentős területeken – kiemelten is a 2-3. emeleti kórtermi 
szinteken – már a befejező munkák (burkolás, festés, beépített bútorok, stb.) is elkészültek. A kórtermi 
szinteken kívül a központi labor, központi sterilizáló, valamint a radiológiai területeken is folynak a 
befejező munkák. A földszinti kápolna belsőépítészeti kialakítása elnyerte végleges formáját. Az épület 
liftjeinek beszerelési munkái befejezés előtt állnak. A tetőszinten a műtőket ellátó gépészeti helyiségek 
és a dolgozók öltözői blokkjai elkészültek.  
 
Az orvosi gáz, a gyengeáramú rendszerek, az informatikai hálózat és a tűzvédelmi rendszer kiépítése 
követi a kivitelezés készültségi szintjét.  
 
A kivitelezéssel párhuzamosan az orvostechnikai eszközök telepítése is folytatódott, bár az eszközök 
döntő részének szállítása a kivitelezés későbbi szakaszában, 2015. II. negyedévben várható.  
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A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületében a kivitelezési 
munkák befejeződtek, a projektben érintett épületrészek a hibajavítási időszakot követően műszaki 
átvételre alkalmas készültséget érnek el.  
 
A visszaköltözést megelőzően megtörténik a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika azon részeinek 
részleges felújítása is, amelyek a projektben keretében nem kerültek átalakításra. 
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Az építkezés leglátványosabb része az építési területen a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és 
közműhálózatának kiépítése volt az elmúlt időszakban. A járda- és kertépítési munkák az útépítéssel 
párhuzamosan több helyszínen haladnak előre.  
 
Az új központi épületet a meglévő klinikai 
épületekkel összekötő folyosók, valamint a 
közlekedő tornyok kültéri munkái elkészültek. A 
nyugati szakasz teljes készültséget ért el, míg a 
Belgyógyászati Klinika felé eső keleti szakaszban a 
szárazépítési, burkolási és festési munkák folynak. 
 
A KKT elektromos fővezeték hálózatának 
felújítása, teljesítménybővítése hamarosan 
befejezhető, amelynek köszönhetően a klinikai 
épületek elektromos energiaellátása 
üzembiztosabbá válik. 
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A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak az info@koranyiprojekt.hu email címen. 
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