
1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat a történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi 

szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési 

feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról 

hatályos: 2020.04.08 - 

A Kormány 

1. egyetért az Egyházi Egészségügyi Oktatási Központ létrehozásával az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

Budapest belterület 11077 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Beruházás) és a Beruházás 

koncepciójával; 

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki; 

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója – az állami magasépítési 

beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése, valamint az állami 

magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján – a Szeged-Csanádi Egyházmegye legyen, az emberi erőforrások minisztere 

együttműködésével és szakmai felügyeletével; 

4. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c), e), f), g), k), l), n), o) és p) pontja szerinti előkészítő fázisaira 

legfeljebb 409 208 605 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. 

június 30. napjáig kell megvalósítani; 

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésben biztosított jogkörében 

eljárva, a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen 409 208 605 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi 

kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap 

jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és 

fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára, elszámolási és a fel nem használt, valamint a nem 

rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel, az 1. melléklet 

szerint; 

Az átcsoportosítás tekintetében 

Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész 

visszafizetése tekintetében 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 120 napon belül 



6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes 

közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás 

megvalósításáról, a költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2021. július 31. 

7. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejött építmények jövőbeni használója és az intézmény 

fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye legyen. 

 

1. melléklet az 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozathoz 

XV. Pénzügyminisztérium 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  

Költségvetési év: 2020. 

forintban 
Államháztartási 

egyedi  

azonosító 

Fejezet 

szám 
Cím 

szám 
Alcím 

szám 
Jog- 

cím 

csop. 

szám 

Jog- 

cím 

szám 

Kiemelt 

előir. 

szám 

Fejezet 

név 
Cím 

név 
Alcím 

név 
Jog- 

cím 

csop. 

név 

Jog- 

cím 

név 

K I A D Á S O K  A módosítás 

jogcíme 
Módosítás  

(+/-)  
A 

módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat 

száma 
                

Kiemelt előirányzat  

neve 
                

  XV.           Pénzügyminisztérium                                 
    26           Központi kezelésű 

előirányzatok  
                              

      2           Központi tartalékok                               
375739       4           Beruházás 

Előkészítési Alap 
                            

            K8           Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 
                -409 208 

605 
      

  XX.           Emberi Erőforrások 

Minisztériuma  
                                

    20           Fejezeti kezelésű 

előirányzatok  
                              

      22           Egészségügyi ágazati 

előirányzatok  
                            

263978       2           Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok                         
            K6           Beruházások                 409 208 

605 
      

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri 

jellegű  
                                    

                                                  
forintban 

Államháztartási 

egyedi  

azonosító 

Fejezet 

szám 
Cím 

szám 
Alcím 

szám 
Jog- 

cím 

csop. 

szám 

Jog- 

cím 

szám 

Kiemelt 

előir. 

szám 

Fejezet 

név 
Cím 

név 
Alcím 

név 
Jog- 

cím 

csop. 

név 

Jog- 

cím 

név 

B E V É T E L A módosítás 

jogcíme 
Módosítás  

(+/-)  
A 

módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat 

száma 
                

Kiemelt előirányzat 

neve 
                

                                                    
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri 

jellegű  
                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
forintban 



 
Államháztartási 

egyedi  

azonosító 

Fejezet 

szám 
Cím 

szám 
Alcím 

szám 
Jog- 

cím 

csop. 

szám 

Jog- 

cím 

szám 

Kiemelt 

előir. 

szám 

Fejezet 

név 
Cím 

név 
Alcím 

név 
Jog- 

cím 

csop. 

név 

Jog- 

cím 

név 

T Á M O G A T Á S  A módosítás 

jogcíme 
Módosítás  

(+/-)  
A 

módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat 

száma 
                

Kiemelt előirányzat 

neve 
                

  XX.           Emberi Erőforrások 

Minisztériuma  
                                

    20           Fejezeti kezelésű 

előirányzatok  
                              

      22           Egészségügyi ágazati 

előirányzatok  
                            

263978       2           Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok                 409 208 

605 
      

                                                    
                                                    

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri 

jellegű  
                                    

                        Foglalkoztatottak 

létszáma (fő) - időszakra 
                        

                                                    
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása 

(módosítása +/-) 
    Összesen                 I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év 

Magyar Államkincstár 1 példány 

    időarányos                                 
    teljesítésarányos                              
    egyéb:   azonnal   409 208 605                   409 208 

605 
    

                                      
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell 

szerepeltetni. 
                                    

 


