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A Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Zrt.-nél végrehaj tandó
tõ ke eme lés for rá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a Kormány a

Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2007.
évi CLXIX. tör vény (Ktv.) 7. § (3) bekezdé sében fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a Ktv. XLIII. Az ál lam i va gyon nal kap -
cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet 2. cím, 5. Fe je ze ti tar -
ta lék al cí mén sze rep lõ ki adá si elõ irány zat ról 4600 mil lió Ft
át cso por to sí tá sát en ge dé lye zi a fe je zet 2. cím, 1. al cím,
4. Tõ ke eme lés ál lam i tu laj do nú tár sa sá gok ban jog cím cso -
port ki adá si elõ irány za tá ra.
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A Kormány

 2183/2008. (XII. 22.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által
a Szépmûvészeti Múzeum Kht.

és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. részére
tulajdonosi kölcsön nyújtásának, valamint a Ceglédi
Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Intézet Kht.

részére nyújtott kölcsön lejárata
meghosszabbításának elõzetes jóváhagyásáról

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7. § (2) be kez dé se
alap ján elõ ze te sen jó vá hagy ja, hogy a Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zrt. a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta -
nács nak az ál lam i va gyon ról szóló 2007. évi CVI. tör vény
6. § (2) be kez dés o) pont ja sze rin ti dön té se alap ján:

1. a Szép mû vé sze ti Mú ze um Kht. ré szé re 100 mil lió Ft
össze gû, pi a ci ka mat tal ter helt tu laj do no si köl csönt nyújt -

son, 2009. de cem ber 30-i le já rat tal, fi ze té si biz to sí té kok
ki kö té se mel lett;

2. a 2007. de cem ber 10. nap ján az Ál la mi Pri va ti zá ci ós
és Va gyon ke ze lõ Zrt. és a Ceg lé di Gyü mölcs ter mesz té si
Ku ta tó-Fej lesz tõ In té zet Köz hasz nú Tár sa ság kö zött lét re -
jött köl csön szer zõ dés ben rög zí tett vissza fi ze té si ha tár idõt
a Tár sa ság fe lett az MNV Zrt. tu laj do no si jog gya kor lá sa
meg szû né sé nek idõ pont já ig, de leg ké sõbb 2009. ok tó ber
31. nap já ig – a Ceg léd bel te rü le ti 2629/5 hrsz.-ú in gat lan
fe de zet biz to sí tá sá val, a köl csön szer zõ dés to váb bi fel té te -
lé nek vál to zat la nul ha gyá sa mel lett – meg hosszab bít sa;

3. a Bá bol na Mé nes bir tok Kft. ré szé re 340 mil lió Ft,
 piaci ka mat tal ter helt tu laj do no si köl csönt nyújt son 2009.
de cem ber 31-i le já rat tal a Bá bol na Nem ze ti Mé nes bir tok
Kft. ré szé re az zal, hogy a tár sa ság a köl csönt a CIB
 Közép-európai Nem zet kö zi Bank Zrt.-nél fenn ál ló hi te lé -
nek vissza fi ze té sé re hasz nál hat ja fel. 

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: te l.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
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08.3860 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


