
 
 

Semmelweis Egyetem - Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet 
Cím: 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. I/131. 
E-mail: info@koranyiprojekt.hu 
www.koranyiprojekt.hu 

 

 

KORÁNYI PROJEKTKORÁNYI PROJEKTKORÁNYI PROJEKTKORÁNYI PROJEKT    
Tájékoztató a beruházás előrehaladásárólTájékoztató a beruházás előrehaladásárólTájékoztató a beruházás előrehaladásárólTájékoztató a beruházás előrehaladásáról    

2014. június 25. 
 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt elmúlt időszakban elért előrehaladásáról. 
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Az új központi betegellátó épület tetőszintjén lévő gépészeti 
helyiségek szerkezete és lehatárolása elkészült. A 
tetőszigetelési és bádogozási munkák megkezdődtek, így a 
belső szakipari munkák is felgyorsulhattak. A tetőszinti 
gépházak épületgépészeti berendezéseinek szerelése 
megkezdődött, valamint a tetőre kerülő folyadékhűtő 
berendezések telepítése is megtörtént. A helikopter 
leszállóhely rámpája is elkészült, megközelíthetővé vált. 
Előrelépés történt az orvosi gáz, gyengeáramú rendszerek és 
a tűzvédelmi rendszer kiépítése terén is. 
 
A szakági szerelési munkálatok párhuzamosan folynak az 
épület minden szintjén. A technológiai szerelvényezési 
munkák befejezésével egyes területeken a befejező munkák 
(burkolás, festés, stb.) is elkezdődhetnek.  
 
A nyílászáró beépítések, valamint a belső udvari 
homlokzatok hőszigetelési munkálatai lezárultak. A 
nyílászárók és az üvegezett függönyfal szerkezetek beépítése 
megkezdődött a külső homlokzatokon. Az épület külső 
homlokzatain az egyik leglátványosabb, a megjelenést 
leginkább befolyásoló téglaburkolás is nagy erőkkel halad.  
 
A kivitelezéssel párhuzamosan az Egyetem által beszerzett 
új orvostechnikai eszközök telepítése is hamarosan 
megkezdődik.  
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A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületének átalakítása 
keretében folytatódott a folyamatos betegellátás melletti kivitelezés. 
 
Az új előcsarnok acél tartószerkezetén megkezdődött a 
tetőépítési munka és a liftek telepítése. 
 
Az Üllői út felőli oldalon befejeződött a téglaburkolat és az 
árnyékolók, valamint a bádogozási munkák kivitelezése, a 
homlokzati állványzat elbontása után látható vált a 
megújult épület homlokzata. A lábazat kialakítása 
megkezdődött, hamarosan a végső látvány is elérhetővé 
válik.  
 
A Radiológiai Klinika homlokzati felújítása befejezés előtt 
áll. A keleti oldali homlokzaton a szükségessé vált 
tartószerkezeti megerősítések elkészülte után hamarosan 
megkezdődnek a homlokzatképzési munkák. 
 
Az egyes épületszárnyakban folyó munkálatok: 
• A radiológiai épületszárnyban a IV. és III. emeleten is 

befejeződtek a munkálatok. Az II. emeleten a befejező 
burkolási, festési munkák folynak. A belső üvegfalak 
cseréje és beépítése befejeződött. 
 

• A klinikai épület középső részének minden szintjén 
párhuzamosan folynak a befejező munkák. A 
szerelvényezések, szárazépítési munkák elkészülte 
után a burkolási, festési, álmennyezet-építési munkák 
folynak. A belső üvegfalak beépítésre kerültek. A régi 
alagsori szinten vezetett gépészeti alapvezetéki 
hálózat teljes rekonstrukciója befejeződött. A belső 
közlekedés átszervezésével lehetőség nyílik a régi 
alagsor – leendő földszint – átalakítási munkáinak 
(előcsarnok, ruhatár) megkezdésére. Ezzel 
párhuzamosan az új épület felé történő átnyitások 
munkái is hamarosan megkezdődnek. 

 
• Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika felé eső 

épületszárnyon a tartószerkezetek megerősítése 
lezajlott, a homlokzatképzési munkák megkezdődtek. 
A szülőszobai várandós folyosó nagyméretű 
üvegfalának teljes cseréjét érintő munkálatok 
megkezdődtek. 
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Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő folyosó acél tartószerkezete tűzvédelmi 
bevonatot kapott. Jelenleg az üvegfalak beépítési munkái zajlanak. A klinikai épületekhez kapcsolódó 
tornyok tetőszigetelése készül, a homlokzatépítéshez szükséges állványzat telepítése hamarosan 
megkezdődik. A nyílászárók beépítése megtörtént. 

 
Az építési területen megkezdődött a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának, és ezzel párhuzamosan 
közműhálózatának kiépítése is. A több ütemre bontott, szakaszos kivitelezés maximálisan figyelembe veszi a 
különböző klinikai épületekben történő betegellátás folyamatos biztosításának igényeit. Elsőként a Szigony 
utca-Apáthy utca felőli új kapu és út készül, amelynek alapozási munkái mellett elkészültek a közmű munkái 
is. A Sebészeti Klinika felé eső útszakasszal egy időben a teherbíró fedőréteg is hamarosan elkészül, és 
használhatóvá válik közlekedésre. A következő ütemben a Radiológiai Klinika előtti útszakasz fog megújulni. 
 
A jelenlegi ütemezés szerint a kivitelezési munkálatok 2014 végéig fejeződhetnek be. 
 
A projekt előrehaladásának köszönhetően az Egyetem a megítélt 8,11 milliárd forint összegű európai uniós 
támogatás teljes összegére nyújtott már be kifizetési kérelmet a Támogatóhoz. 
 
A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást az info@koranyiprojekt.hu email címen. 
 

Semmelweis Egyetem, Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet 
 


