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Dr. Lukács László György
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„ Hogyan is fog működni a valóságban Korányi projekttel megújított új intézmény? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb egészségügyi beruházása a Semmelweis Egyetem
Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló Korányi projektje (megnevezésében :
KMOP-4 .3.1 /A2-09-2f-2010-0001), amely lassan a befejez ő szakaszához érkezik. A Külső_
Klinikai Tömb területén egy új Központi Betegellátó Épületet adnak át hamarosan . A
homlokzat már elkészült, egyes belső részein a burkolási, festési munkálatokat végzik . A
gépészeti, szerelői munkálatok a végéhez közelednek, és jelenleg zajlik az orvostechnika i
eszközök telepítése is . Az épületben kialakított helyiségek műszaki átadás-átvétele
megkezdődött. A második és harmadik emeleti kórtermeket beépített bútorokkal nagyrészt
ellátták, a tetőszinten a műtőket ellátó gépészeti helyiségek kialakítása pedig befejez ődött .

Az új épület tehát lassan elkészül, a kórtermek és egyéb helyiségek kialakítása befejez ődik ,
csupán a szakmai tartalom terén vannak jelentős kérdőjelek. A betegellátó egységben 11 0
ágyas ortopédia, 70 ágyas traumatológia, és egy 29 ágyas központi intenzív osztály felállítás a
is szóba került . A Semmelweis Egyetemet az itt kialakított traumatológia juttatná a sürgősség i
ellátásra képes intézmények közé, de a jelek szerint se orvos, se egyéb szakember, se a z

egység napi működtetéséhez szükséges plusz forrás nem áll rendelkezésre .



Noha augusztusban megnyitóra készülnek, azt még mind a mai napig nem tudni, milye n
szakmai programmal töltik meg a tömböt. Szóba került több intézmény (például a Központ i
Labor, Orthopaediai Klinika) ide költöztetése, amelyeknek azonban jelent ős fenntartásaik
vannak ezzel kapcsolatban .

Mindezekre tekintettel a következő kérdésekre várom Tisztelt Miniszter Úr válaszát :

Milyen terveik vannak a Korányi projekt keretében kialakított új épüle t
hasznosítására?
Mely intézmények mely részlegei lakják majd be az egységet?
Valóban a vele közös telephelyen működő többi klinika költségvetéséb ől
biztosítanák a sürgősségi egység működését?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015. április 29 .

Tisztelettel :

r. l s~ cs Y,ászló György
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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