
2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 

Közlönyállapot 

2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges 

Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges 

feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi járóbeteg-szakellátás 

fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával 

kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról 

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési 

koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátás-

fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

H1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges 

Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 

1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint 

módosul. 

3. A Kormány visszavonja a H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát. 

4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 1–3. pontban meghatározott 

módosításoknak megfelelően a vonatkozó támogatási szerződések módosítása iránt intézkedjen. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

1. melléklet a 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz 

1.    A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép: 

  

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő 

és fejlesztés 

megnevezése 

Fejlesztés rövid tartalma 

Fejlesztés 

bruttó összege 

(Ft)] 

  

2 

II. kerület 

Egészségügyi 

Szolgálat – integrált 

járóbeteg-szakellátás 

A II. kerületi Frankel Leó utcában új, 

többemeletes, korszerű szakrendelő-épület 

megépítése, külső telephelyek átköltöztetése, 

az orvostechnikai eszközök modernizálása, 

egynapos sebészet és kúraszerű ellátások 

1 873 700 000 

Ft 

(ebből az 

önkormányzat 

által 



megvalósítása fejlesztése, informatikai rendszer 

eszközparkjának korszerűsítése. 

biztosítandó 

forrás: 

1 201 200 000 

Ft) 

2.    A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

  
[Fejlesztést igénylő szakrendelő 

és fejlesztés megnevezése 
Fejlesztés rövid tartalma 

Fejlesztés bruttó összege 

(Ft)] 

  

  ÖSSZESEN 16 774 658 710 

2. melléklet a 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz 

1.    A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő és 

fejlesztés 

megnevezése 

Fejlesztés rövid szakmai 

tartalma 

Fejlesztési források 

megoszlása 

(Ft) 

Fejlesztés 

teljes 

bruttó 

összege 

(Ft)] Önkormányzat 

Egészséges 

Budapest 

Program 

  

1. 

Budapest 

III. kerület – 

Szent Margit 

Rendelőintézet 

A Vörösvári úti telephely 

felújítása, az épület 

gépészeti és műszaki 

korszerűsítése, 

orvostechnológiai és 

informatikai eszközpark 

cseréje 

480 000 000 
1 687 592 

000 

2 167 592 

000 

2.    A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő és fejlesztés 

megnevezése 

Fejlesztés rövid 

szakmai 

tartalma 

Fejlesztési források 

megoszlása 

(Ft) 
Fejlesztés 

teljes bruttó 

összege 

(Ft)] 
Önkormányzat 

Egészséges 

Budapest 

Program 

  



ÖSSZESEN 526 163 230 
1 872 244 

920 
2 398 408 150 

 


