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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Kórház – miért a város szélén?" 

Kórház – miért a város szélén?

2015 elején hangzott el első ízben kormányzati körökből a fővárosban létesítendő „szuperkórház”
ötlete. Lehetséges helyszínként felmerült a Szent János Kórház területe, a Déli Pályaudvar területe
és az Etele tér is. Időközben olyan hírek is napvilágot álltak, melyek szerint nem is egy, de akár
három-négy szuperkórház is létesül a fővárosban. A legfrissebb elképzelések szerint az Egészséges
Budapest Program keretében három kórházcentrum létesülne a fővárosban, melyek tervezésére már
kiírták a pályázatot, majd néhány héttel ezelőtt egy újabb – a Szent János Kórházból létesítendő
szuperkórház – tervét is bejelentették.

A dél-budai szuperkórház zöldmezős beruházásként épülne meg és az M1-M7 autópályák fővárosi
bevezető szakaszához közel – a Dobogón – létesülne. A területet 2017 nyarán 4,4 milliárd forintért
vásárolta meg az MNV Zrt. A terület egy része magántulajdonban volt, az eladók között volt Tamás
László vállalkozó, korábbi X. kerületi fideszes önkormányzati képviselő. A tervek szerint 2022-ben
nyitná meg kapuit az intézmény.

Mindezek miatt kérdezem Miniszterelnök Urat:

Miért a Dobogó – részben mocsaras, autópálya melletti - területét vásárolták meg a dél-budai
kórházcentrum számára?

Mennyibe fog kerülni csak a szükséges közlekedési kapcsolatok kialakítása?

Miért  nem  a  Szent  Imre  Kórház  fejlesztésével  tervezik  megvalósítani  a  dél-budai
szuperkórházat?

Mely  intézmények  részlegei,  orvosai,  egészségügyi  szakdolgozói  kerülnek  a  dél-budai



szuperkórházba?

Mi lesz a dél-budai egészségügyi intézmények – különösen az újbudai Szent Imre Kórház -
sorsa a dél-budai szuperkórház megnyitása után?

Mi a beruházás összköltsége?

Várom megtisztelő válaszát!
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