1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma
megvalósításával kapcsolatos feladatokról
hatályos: 2018.04.25A Kormány
1. támogatja, hogy a Dél-budai Centrum beruházás megvalósítása az Egészséges Budapest Program
szervezeti keretein kívül, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban:
társaság) létrehozásával, az Egészséges Budapest Programmal együttműködésben történjen;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság útján és a Dél-budai Centrum létrehozásával összefüggő koordinációs
feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott bevonásával – gondoskodjon a Dél-budai
Centrum beruházás megvalósításáért felelős társaság 720 000 000 forint vagyon rendelkezésre
bocsátása mellett történő megalapításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban szereplő cél megvalósítása érdekében
gondoskodjon 720 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti forrásbiztosítás 274 000 000 forint összegben a Kvtv. 1.
melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22.
Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport terhére
történjen;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával tegye
meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a társaságban fennálló részesedés
tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az emberi
erőforrások minisztere kerüljön kijelölésre;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a társaság megalapítását követően azonnal

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság útján és a Dél-budai Centrum létrehozásával összefüggő koordinációs
feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott bevonásával – tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a Dél-budai Centrum beruházás megvalósításához szükséges
állami tulajdonban álló ingatlanok a társaság vagyonkezelésébe kerüljenek.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a társaság megalapítását követően azonnal

