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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a volt Észak-pesti Kórház ingatlanainak 
sorsa?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A XV. kerület Őrjárat u 1-5. sz. alatti 70 500 négyzetméteren elterülő ingatlan, a Magyarországon 
tartózkodó szovjet hadsereg központi kórházaként és járóbeteg-ellátó intézményeként működött. A 
szovjet csapatok 1991-es kivonulásakor a létesítményt fölajánlották megvételre Magyarországnak, 
ám az akkori kormány nem tartott rá igényt, így a szovjetek minden mozdíthatót leszereltek, csak az
üres falak maradtak.

Húsz évvel később, a 2014. évi önkormányzati választások idején a kormány – nyilván azzal a 
szándékkal, hogy segítse a FIDESZ-KDNP jelöltje, dr. Pintér Gábor megválasztását – úgy döntött, 
az ingatlant térítés nélkül a XV. kerületi önkormányzat tulajdonába adja címkézett hasznosításra. A 
választást a DK-MSZP-RÁTE-Liberálisok összefogás jelöltjeként én nyertem, de a kormánydöntést
nem vonták vissza, ám a kerület tulajdonjogát csak 2016 májusában jegyezte be a Földhivatal, az 
ingatlan hasznosítását pedig a Fidesz különböző trükkökkel akadályozta. Végül a kormány azt az 
ajánlatot tette, hogy módosítsuk a vagyonátadási szerződést, két épületet adjunk vissza az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának tulajdonába, a kormány pedig erre az ingatlanra egy speciális 
nonprofit céget hoz létre. A képviselő-testület 2017-ben határozatban járult hozzá, hogy a beruházás
koordinálására létrehozott cég, a HKGYK Nonprofit Kft. elindítsa az említett két épületnek az 
építési engedélyezési eljárását, és bejelentette azt is, hogy kész az érintett ingatlanokat állami 
tulajdonba adni. Minderről tájékoztatta Balog miniszter urat, ám azóta se kép, se hang, és mivel a 
visszaadási eljárást sem bonyolítottuk le, az épületek ma is a mi tulajdonunkban állnak.

Budapest. 12. számú választókerületének országgyűlési képviselőjeként, a XV. kerület korábbi 
polgármesterként tehát örömmel olvastam László Tamás volt országgyűlési képviselőnek, a Fidesz 



választókerületi elnökének december 25-i bejegyzését egy népszerű közösségi oldalon arról, hogy 
elkészültek a városrészben található egykori Észak-pesti Kórház, közkeletű nevén a volt „orosz-
kórház” héthektáros területére megálmodott kínai oktatási, gyógyászati és kutatási központ tervei. 
Az örömhírt mintegy karácsonyi ajándékként közzétevő László Tamás beszámolója szerint már 
folyik az 1,8 milliárd forintba kerülő, összesen 5740 négyzetméteres komplexum engedélyezési 
eljárása is.

Az örömömbe vegyült némi csodálkozás is, hiszen az immáron ezek szerint látványtervekben is 
megálmodott egészségügyi központról semmit nem tud az ingatlan tulajdonosa, a XV. kerületi 
önkormányzat. Bár a kínai gyógyászati központ tervezési munkáira egy kormányhatározat 2017-re 
és 2018-ra 110-110 millió forintot különített el, egyelőre a tervezésre kiírt pályázatról sem sokat 
tudni. Úgy tűnik, az Észak-pesti Kórház területére sem hirdettek még a beruházással kapcsolatban 
közbeszerzést, a cégadatbázis szerint pedig a 2016-ban a beruházás koordinálására létrehozott, 
háromfős cég sem mutat életjelet.

Kérdezem ezért miniszter urat:

Megépül-e egyáltalán a 2014-es kínai-magyar államközi megállapodás értelmében 2018. december 
31-ig átadni tervezett kínai gyógyászati központ Magyarországon? 

Ha igen, a beruházásnak a XV. kerületi egykori Észak-pesti Kórház területe ad-e helyet? 

Ha a beruházás helyszíne a XV. kerület, készült-e felmérés arról, hogyan hat az építkezés a 
városrész életére, és milyen szerepet kap majd az elkészült gyógyászati központ a kerület 
egészségügyi rendszerében? 

Ha a gyógyászati centrum a XV. kerületben, a Pestújhelyi Egészségliget épületeinek 
felhasználásával készül el, mikor, kitől, milyen formában értesül majd minderről az ingatlan 
tulajdonosa, a kerületi önkormányzat? 

Ha nem, miféle látványtervekben gyönyörködhettek László Tamás közösségi oldalának követői? 

Milyen tervek és milyen kiírás alapján, milyen tervezett határidővel, milyen becsült értékben és 
finanszírozással készül majd el a centrum, ki felügyeli majd, kap-e szerepet a projekt 
megvalósításában a XV. kerületi önkormányzat? 

Hajlandó-e megtéríteni a kormány a XV. kerületi önkormányzatnak az Észak-pesti Kórház 
területének komplex hasznosítására fordított, igazolt és arányos költségeket, -illetve milyen 
arányban hajlandó részt vállalni a közműfejlesztés finanszírozásából? 

Egyáltalán mire számíthat a kerület ennyi ígéret és László Tamás volt országgyűlési képviselő 
decemberi, karácsony előtti tényként közölt facebook bejegyzése, bemutatott terve, fotója alapján? 

Pestújhely, Rákospalota és Újpalota polgárai, továbbá a tulajdonos XV. kerületi önkormányzat 
nevében is várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019. 01. 21.

Tisztelettel:
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Hajdu László

Demokratikus Koalíció
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