
1233/2020. (V. 15.) Korm. határozat a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, 

továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításáról 

hatályos: 2020.05.15 - 

A Kormány a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a Hagyományos Kínai 

Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről szóló 1376/2017. (VI. 14.) Korm. 

határozatban foglaltak alapján 

1. egyetért a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztésével, továbbá a Hagyományos 

Kínai Orvoslás Részleg (a továbbiakban együtt: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti Budapest belterület 36498 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében 

létrejövő vagyonelemek a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésébe kerüljenek; 

2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek 

felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási 

keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 5 981 243 073 forintban 

határozza meg; 

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. 

Egyedi magasépítési beruházások cím, 13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és 

megvalósítása alcímnek a 2. Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás 

Részleg kialakításának megvalósítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Határidő: azonnal 

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének 

finanszírozása érdekében 1 088 376 195 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 13. 

Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása alcím, 2. Egészségtudományi Kar 

bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása jogcímcsoport 

javára; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Határidő: azonnal 

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter 

bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a 

központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében. 

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter 

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során 


