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1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a „Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” tervezési folyamatainak
megkezdéséről
A Kormány
1. egyetért a „Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” (a továbbiakban: Fejlesztés)
állami támogatással történő megvalósításával az orvos- és egészségtudományi
oktatási, kutatási feltételrendszer javítása, valamint a gyakorlati orvostudományi
képzés, a klinikai betegellátás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
érdekében;
2. egyetért azzal, hogy az orvos- és egészségtudományi oktatási, kutatási
feltételrendszer javítása, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
érdekében a következő projektelemek építészeti, kivitelezési tervezési folyamatai
meginduljanak:
a) az Elméleti Orvostudományi Központ fejlesztése,
b) a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása,
c) az Egészségügyi Közszolgálati Kar fejlesztése,
d) az egyetemi logisztikai központ kialakítása és egyéb kapcsolódó fejlesztések;
3. egyetért azzal, hogy a gyakorlati orvostudományi képzés és a klinikai
betegellátás fejlesztése érdekében a következő projektelemek építészeti, kivitelezési
tervezési folyamatai meginduljanak:
a) a Fogorvostudományi Kar klinikai betegellátási és oktatási fejlesztése,
b) a Külső Klinikai Tömb klinikáinak megújítása,
c) a Korányi Tömb betegellátási funkcionalitásának teljes körűvé tétele,
d) a Pulmonológiai Klinika átköltöztetése a Semmelweis Egyetem pesti
telephelyére,
e) a Belső Klinikai Tömb klinikáinak megújítása,
f) a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztése;
4.
egyetért
a
Fejlesztéssel
összefüggő
közigazgatási
hatósági
ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé való nyilvánításával, és
kezdeményezi az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletnek a Fejlesztésben
érintett projektelemek helyszíneivel történő kiegészítését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a) a 2. pontban meghatározott projektelemek építészeti tervezési folyamataihoz 2
000 000 000 forint,
b) a 3. pontban meghatározott projektelemek építészeti tervezési folyamataihoz 2
000 000 000 forint,
c) a Kútvölgyi Klinikai Tömb KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
beruházás befejezéséhez műemlékvédelmi okból 1 500 000 000 forint forrást
biztosítson a 2018. évre a felmerülés ütemében, a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében
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6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - a Dél-budai Centrum
létrehozásával összefüggő koordinációs feladatok ellátására kijelölt miniszterelnöki
megbízott bevonásával - készítsen előterjesztést az Egészséges Budapest Program
Dél-budai Centruma és a közép-budai ellátás vonatkozásában azok Semmelweis
Egyetemmel való együttműködési kereteiről, amely a Dél-budai Centrum
fejlesztésének lebonyolítását és a lehetséges forrásbevonásokat is tartalmazza;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. január 31.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - az informatikai fejlesztések
tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - készítsen előterjesztést a 2.
és 3. pontban meghatározott projektelemek építészeti tervezéséről, megvalósulási
ütemezéséről, a Fejlesztés projektjeihez kapcsolódó előkészítő munkálatokról, az
esetleges pályázatok és egyéb források bevonásának lehetőségeiről, a Fejlesztés
megvalósításának szervezeti kereteiről, valamint a határon túli orvos- és
egészségtudományi képzésekkel és a határon túli intézményekkel kialakított
együttműködések lehetőségeiről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. február 28.
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