
2007/13. szám HATÁROZATOK TÁRA 85

Bu da pest,

2007. már ci us 31.,

szombat

13. szám

Ára: 420,– Ft

2056/2007. (III. 31.) Korm. h. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi ze ten dõ 2007. évi
köz vet len ter me lõi tá mo ga tás hoz (SAPS) nyúj tan dó nem ze ti ki -

egé szí tõ tá mo ga tás (top up) forrásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2057/2007. (III. 31.) Korm. h. A ha tár át ke lõ he lyek fej lesz té sé nek idõ sze rû fel ada ta i ról. . . . . . . . . 86

2058/2007. (III. 31.) Korm. h. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben szük -

ségessé vált egyes feladatokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2056/2007. (III. 31.) Korm.

határozata

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
fizetendõ 2007. évi közvetlen termelõi támogatáshoz

(SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítõ támogatás
(top up) forrásáról

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy – az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi ze ten dõ 2007. évi köz vet len 
ter me lõi tá mo ga tás (SAPS) nem ze ti for rás ból leg fel jebb
70%-pon tig tör té nõ ki egé szí té se cél já ból, a kö zös agrár -
politika ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek
kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek
 létrehozásáról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de -
let 143c. cikk (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak vég re -
haj tá sa ér de ké ben, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter a 2008. évi költ ség ve tés ter hé re 78 mil li árd
 forint összeg ha tá rig ren de let ben kö te le zett sé get vál lal jon.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2057/2007. (III. 31.) Korm.

határozata

a határátkelõhelyek fejlesztésének idõszerû
feladatairól

A Kor mány

1. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy te gyék meg a
szük sé ges in téz ke dé se ket a mel lék let ben sze rep lõ ha tár át -
ke lõ he lyek és az azok hoz kap cso ló dó köz utak, vas utak és
ki kö tõk fej lesz té sé nek foly ta tá sa, il let ve be fe je zé se to váb -

bá mû köd te té se ér de ké ben; azo kat a ha zai pá lyá za tok, a
tárgy évi költ ség ve té sük elõ irány za tai és a Ma gyar or szág
szá má ra ren del ke zés re álló uni ós for rá sok fel hasz ná lá sa
ré vén a fej lesz té si prog ra mok ban fog lal tak sze rint va ló sít -
sák meg;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
egész sé gü gyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a Schen gen Alap for rá sai ter hé re
 meg va ló su ló fej lesz té sek te kin te té ben:
 2007. szeptember 30.

2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a vo nat ko zó
nem zet kö zi szer zõ dé sek vég re haj tá sa ér de ké ben gon dos -
kod ja nak Tor nyi szent mik lós–Pin ce gyors for gal mi au tó pá -
lya ha tár át ke lõ hely – az el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges mi ni má lis mû sza ki tar tal mú – lét re ho zá sá ról ab -
ban az eset ben, ha Ma gyar or szág és Szlo vé nia tel jes jogú
schen ge ni tag gá vá lá sát meg elõ zõ en a szlo vén–ma gyar
au tó pá lya a kö zös ál lam ha tár nál össze ér, és azon a for ga -
lom meg in dul. A ha tár át ke lõ hely ki vi te le zé sé nek üte me -
zé se az aláb bi ak sze rint va ló sul meg:

a) a ma gyar fél a szlo vén és ma gyar ha tár õri ze ti szer -
vek szá má ra az el len õr zés fel té te le it ma gyar ál lam te rü le -
ten, kö zös he lyen biz to sít ja oly mó don, hogy az el len õr zé -
sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges mi ni má lis mû sza ki tar tal -
mú át ke lõ hely alap inf ra struk tú rá já nak meg va ló sí tá sa (be -
le ért ve a for gal mi sá vo kat, a köz mû ve ket és so rom pó kat) a 
be ru há zó Nem ze ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Zrt. fel adat kö -
ré be tar to zik,

b) az el len õr zés hez szük sé ges fel épít ményt az üze mel -
te tõ Vám- és Pénz ügy õr ség ké szí ti el, fi gye lem mel a ha tár -
for gal mi meg ál la po dás ban vál lalt magyar kötelezettségre;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
egészségügyi miniszter

Ha tár idõ: az au tó pá lya szlo vé ni ai sza ka szá nak 
 ki vi te le zé sé tõl füg gõ en a nem zet kö zi 
 tár gya lás befejezése: folyamatos

3. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a tel jes jogú
schen ge ni tag gá vá lá sig a bel sõ ha tár sza ka szo kon meg szû -
nõ ha tár át ke lõ he lye ken a köz le ke dést aka dá lyo zó lé te sít -
mé nyek elbontását készítsék elõ;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

4. úgy ha tá roz, hogy a 2007-re elõ írt fej lesz té si fel ada -
tok pri o ri tást él vez nek, és azok meg va ló su lá sá ig újabb ha -
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tár át ke lõ hely meg nyi tá sá ról csak a meg va ló sí tás sal össz -
hang ban hoz dön tést;

5. te kin tet tel a Nem zet kö zi Egész ség ügyi Rend sza bá -
lyok 2007. jú ni us 15-i hatályba lépésére, el ren de li a ve -
szély hely ze ti el len õr zõ pon tok lét re ho zás ának elõ ké szí té -
sét a határátkelõhelyeken;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. úgy ha tá roz, hogy a ha tár át ke lõ he lyek fej lesz té sé nek 
idõ sze rû fel ada ta i ról  szóló 2291/2004. (XI. 17.) Korm. ha -
tá ro zat ban rög zí tett fej lesz té si cé lok az e ha tá ro zat mel lék -
le té ben fog lal tak figye lembe véte lével érvényesek.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 2057/2007. (III. 31.) Korm. határozathoz

A 2007-ben fejlesztendõ határátkelõhelyek
listája

1. Az egyes fej lesz ten dõ ha tár át ke lõ he lyek, il let ve a
meg lé võ inf ra struk tú ra fej lesz té se

1.1. uk rán vi szony lat ban:
– Zá hony köz úti ha tár át ke lõ hely (mér leg ál lo más meg -

épí té se);

1.2. hor vát vi szony lat ban:
– Le te nye nem zet kö zi sze mély for gal mi au tó pá lya ha -

tár át ke lõ hely (ma gyar ál lam te rü le ten ki he lye zett hor vát
ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely egy ide jû lé te sí té -
sé vel a nem zet kö zi szerzõdés rendelkezései sze rint),

– Ud var nem zet kö zi köz úti ha tár át ke lõ hely (a schen ge -
ni kö ve tel mé nyek hez iga zo dó fejlesztés),

1.3. szerb vi szony lat ban:
– Mo hács vízi ha tár át ke lõ hely,
– Tom pa köz úti ha tár át ke lõ hely (mér leg ál lo más),

1.4. szlo vén vi szony lat ban:
– Tor nyi szent mik lós–Pin ce – az el len õr zé sek vég re -

haj tá sá hoz szük sé ges mi ni má lis mû sza ki tar tal mú – au tó -
pá lya ha tár át ke lõ hely, ma gyar ál lam te rü le ten ki he lye zett
szlo vén ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely egy ide jû
lé te sí té sé vel, a kor mány ha tá ro zat 2. pontjában részletezett
feltételek szerint.

2. A ha tár át ke lõ hely fej lesz té sek hez kap cso ló dó köz úti, 
vas úti és ki kö tõi fej lesz té sek

2.1. Köz úti fej lesz té sek az egyes ha tár sza ka szo kon:
a) szerb ha tár sza kasz:
– Bá csal más,
b) hor vát ha tár sza kasz:
– Le te nye új au tó pá lya (M7).

2.2. Vas úti fej lesz té sek az egyes ha tár sza ka szo kon:
a) ro mán ha tár sza kasz:
– Bi har ke resz tes (ma gas épít mény, pe ron épí tés),
– Nyír áb rány (fel vé te li épü let át ala kí tás, rak tár, pe ron -

épí tés),
b) uk rán ha tár sza kasz:
– Eper jes ke vas úti ha tár ál lo más át ala kí tá sa.

2.3. Ki kö tõi fej lesz té sek:
a) szerb ha tár sza kasz:
– Mo hács vízi ha tár át ke lõ hely.

A Kormány

2058/2007. (III. 31.) Korm.

határozata

az Állami Egészségügyi Központ létrehozása
érdekében szükségessé vált egyes feladatokról

1. A Kor mány a köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó
szer ve ze tek lét re ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. 
ha tá ro zat sze rint lét re ho zan dó Ál la mi Egész ség ügyi Köz -
pont [Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: ÁEK)] Or szá gos Egész ség ügyi Pénz tár
(OEP) ál tal fi nan szí ro zott fek võ be teg-szak el lá tá si fel ada -
ta i nak el lá tá sa ér de ké ben az ÁEK szak mai struk tú rá ját és
te lep hely sze rin ti meg osz tá sát 2007. áp ri lis 1-jei ha tállyal
a mel lék let sze rint fo gad ja el.

2. Az ÁEK-ban részt ve võ, je len leg nem a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek az ál ta -
luk el lá tott, és az 1. pont ban sze rep lõ szak mai struk tú rá nak 
meg fe le lõ egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben – az
érin tett in téz mény fenn tar tó já nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -
val – a fel adat hoz ren delt ka pa ci tás meg ha tá ro zá sát is ma -
gá ban fog la ló fel adat el lát ási meg ál la po dást köt nek az MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont tal (a továb biak ban: HEK).

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 1.
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3. Az ÁEK-ban részt ve võ, je len leg nem a hon vé del mi
tár cá hoz tar to zó in téz mé nyek fenn tar tói az ÁEK vég le ges
struk tú rá já ba ke rü lõ el lá tá si fel ada to kat az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) ren del ke zé sei sze rint ad ják át a hon vé del mi mi nisz -
ter nek. Az át adás idõ pont já ig e fenn tar tók – a hon vé del mi
mi nisz ter és az ál ta la meg bí zott mi nisz te ri meg bí zott ko or -
di ná ci ó ja mel lett – ön ál ló an lát ják el fel ada ta i kat.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

4. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Hé ví zi
Re ha bi li tá ci ós In té ze té nek fo lya ma tos mû köd te té sé rõl az
érin tett mi nisz te rek megállapodást kötnek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 30.

5. A 2007. áp ri lis 1. és 2007. jú li us 1. kö zöt ti idõ szak ra
a) a HEK, a MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet

és a Bu dai MÁV Kór ház fi nan szí ro zá sát az egész ség ügyi
el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör -
vény vég re haj tá sá val kap cso la tos egyes fi nan szí ro zá si,
szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek rõl  szóló 41/2007.
(III. 13.) Korm. ren de let 1.  §-ának (5) és (7) be kez dé se sze -
rint kell biz to sí ta ni a 2. pont sze rin ti meg ál la po dá sok ban
fog lalt ka pa ci tá sok ra is fi gye lem mel,

b) az IRM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nyei és az
 Országos Gyógy in té ze ti Köz pont (OGYK) fi nan szí ro zá sát 
az a) pont ban hi vat ko zott Korm. ren de let 1.  §-ának (5) be -
kez dé se szerint kell biztosítani.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. II. ne gyed év

6. Az ÁEK lét re jöt té ig a HEK a 2007. áp ri lis 1-je és
2007. jú li us 1-je kö zöt ti idõ szak ra e ha tá ro zat mel lék le té -
ben sze rep lõ szak mai struk tú ra és te lep he lyi meg osz lás
ala pul vé te lé vel köt szer zõ dést az OEP-pel, fi gye lem mel a
2. pont sze rin ti megállapodásokban foglaltakra is.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

7. Az ÁEK lét szám struk tú rá ját és mun ka kö ri jegy zé két 
a hon vé del mi mi nisz ter ha tá roz za meg. En nek so rán a hon -
vé del mi ér de kek  miatt meg õriz ni szük sé ges ka to na-egész -
ség ügyi ké pes sé gek meg óvá sa ér de ké ben ki kell je löl ni
azo kat az egész ség ügyi mun ka kö rö ket, ame lyek be töl té se
hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák kal in do -
kolt.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 15.

8. Az ÁEK új szer ve ze ti struk tú rá já ra való át té rés biz -
to sí tá sa ér de ké ben az át szer ve zés ben érin tett in téz mény
je len le gi fenn tar tó ja – a 2. pont sze rin ti meg ál la po dás ban
fog lal tak ra fi gye lem mel, szük ség sze rint – leg ké sõbb
2007. má jus 1-jé ig kö te les az ál ta la fenn tar tott in téz mény
át szer ve zés sel érin tett szer ve ze ti egy sé ge i ben a fog lal koz -
ta tot tak cso por tos lét szám le épí tés ke re té ben tör té nõ be je -
len té sé re – az ér dek kép vi se le ti szer vek, va la mint a te rü le -
ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pon tok felé – az MT, a Hjt. és 
a Kjt. vo nat ko zó sza bá lyai sze rint.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2007. má jus 1.

9. Az ÁEK ál lo má nyá ba nem ke rü lõ sze mé lyek kel
kap cso la tos sze mély ügyi el já rá so kat azok az in téz mé nyek
foly tat ják le, ahol az érin tett sze mé lyek al kal ma zás ban áll -
nak. A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ sze mé lyi ki fi -
ze té se ket a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  § (1) be kez dé se,
va la mint an nak vég re haj tá sá ról  szóló kormányrendeletek
szerint kell biztosítani.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

10. Az OEP ál tal nem fi nan szí ro zott spe ci á lis (pl. hon -
vé del mi, rend vé del mi, vas út-egész ség ügyi) el lá tá sok fe -
de ze tét az át me ne ti idõ szak ban is az azo kat meg ha tá ro zó
tárcák biztosítják.

Fe le lõs: érin tett tár cák

Ha tár idõ: 2007. II. ne gyed év

11. Az ÁEK in teg rá ci ó já nak zök ke nõ men tes biz to sí tá -
sa ér de ké ben az ÁEK ál lo má nyá ba át vé tel re ke rü lõ sze mé -
lyek 2007. jú ni us havi bé rét az ere de ti in téz mény elõ le ge zi 
meg, amelyet az ÁÉK megtérít.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: az elõ leg re vo nat ko zó an jú ni us ha vi 
 bér fi ze tés idõ pont ja,
a meg té rí tés re vo nat ko zó an a jú li u si OEP 
 fi nan szí ro zást köve tõen azonnal

12. A HEK az ÁEK-hoz ke rü lõ Pod ma nicz ky ut cai te -
lep hely mû kö dõ ké pes sé gé hez szük sé ges fel újí tá si, il le tõ -
leg kar ban tar tá si mun ká la tok el vég zé sé nek, to váb bá a te -
lep he lyek kö zöt ti át köl tö zés költ sé ge i nek fe de ze tét – az
egész ség ügyi re form kor mány za ti cél já nak meg fele lõen –
le he tõ ség sze rint az egész ség ügyi in gat la nok el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé tel ter hé re kell fi nan szí roz ni.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.
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13. Az érin tett in téz mé nyek meg szün te tõ ok ira tát úgy
kell elõ ké szí te ni, hogy az ÁEK szer ve ze té be in teg rált in -
téz mé nyek fel adat át adá sa kor is mert kö te le zett sé gek te kin -
te té ben – a HEK meg bí zá sa alap ján el lá tott fel ada tok kal
össze füg gõ en ke let ke zet tek ki vé te lé vel – a 3. pont sze rin ti
fenn tar tók az Áht. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jog -
utód nak mi nõ sül nek. Az át adást kö ve tõ, a 2. pont sze rin ti

meg ál la po dás hoz kap cso ló dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
ért az ÁEK fe lel.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozathoz

Szak ma-
kód

Szak mai fõ cso port

Szak fel ada ti ágy szá mok

Ró bert K. krt.-i
te lep hely

Pod ma nicz ky úti 
te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai
MÁV

ÁGYSZÁM
össze sen

 1 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 131 258 389 389

Ál ta lá nos bel gyó gyá szat 45 110 155 0 155

An gi o ló gia 15 0 15 0 15

He ma to ló gia 15 0 15 0 15

En dok ri no ló gia, anyag cse re,
di a be to ló gia

0 30 30 0 30

Gaszt ro en te ro ló gia 0 70 70 0 70

Nef ro ló gia 0 38 38 0 38

Al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia 0 10 10 0 10

Kar di o ló gia 56 0 56 0 56

 2 Se bé szet és társ szak mái 170 40 210 0 210

Ál ta lá nos se bé szet 40 40 80 0 80

Co lop roc to ló gi ai se bé szet 0 0 0 0 0

Esz té ti kai plasz ti kai se bé szet 15 0 15 0 15

Ér se bé szet 30 0 30 0 30

Ideg se bé szet 30 0 30 0 30

Szív se bé szet 40 0 40 0 40

Mell kas se bé szet 15 0 15 0 15

 3 Tra u ma to ló gia 113 0 113 0 113

Ál ta lá nos tra u ma to ló gia 83 0 83 0 83

Plasz ti kai és égé si se bé szet 15 0 15 0 15

Kéz se bé szet 15 0 15 0 15

Arc- és áll csont se bé szet 0 0 0 0 0

 4 Szü lé szet-Nõ gyó gyá szat 0 95 95 0 95

Ál ta lá nos szü lé szet-nõ gyó gyá szat 0 60 60 0 60
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Szak ma-
kód

Szak mai fõ cso port

Szak fel ada ti ágy szá mok

Ró bert K. krt.-i
te lep hely

Pod ma nicz ky úti 
te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai
MÁV

ÁGYSZÁM
össze sen

Ter hes pa to ló gia 0 10 10 0 10

Nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia 0 15 15 0 15

Nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia 0 10 10 0 10

 5 Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat 0 12 12 0 12

PIC 0 12 12 0 12

 6 Fül-, orr-, gé ge-, fej- és nyak se bé szet 0 40 40 0 40

Ál ta lá nos fül-orr-gé gé szet 0 40 40 0 40

Gyer mek fül-orr-gé gé szet 0 0 0 0 0

 7 Sze mé szet 0 38 38 0 38

Ál ta lá nos sze mé szet 0 38 38 0 38

 8 Bõr gyó gyá szat és ne mi be teg-el lá tás 0 20 20 0 20

Ál ta lá nos bõr- és ne mi be teg-el lá tás 0 15 15 0 15

Bõr gyó gyá sza ti al ler go ló gia 0 5 5 0 5

 9 Ideg gyó gyá szat és stro ke el lá tás 60 0 60 0 60

Ál ta lá nos ne u ro ló gia 30 0 30 0 30

Stro ke el lá tás 30 0 30 0 30

10 Or to pé dia 0 20 20 0 20

Ál ta lá nos or to pé dia 0 20 20 0 20

11 Uro ló gia 20 27 47 0 47

Uro ló gia 20 27 47 0 47

And ro ló gia 0 0 0 0 0

Uro-gyne co ló gia 0 0 0 0 0

12 On ko ló gia 0 44 44 0 44

Kli ni kai on ko ló gia 0 44 44 0 44

13 Száj se bé szet 10 0 10 0 10

Den to-al ve o lá ris se bé szet 10 0 10 0 10

14 Re u ma to ló gia 0 20 20 0 20

Re u ma to ló gia és fi zi o te rá pia 0 20 20 0 20

15 In ten zív el lá tás 20 12 32 0 32

In ten zív te rá pi ás el lá tás I. 20 0 20 0 20

In ten zív te rá pi ás el lá tás II. 0 12 12 0 12
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Szak ma-
kód

Szak mai fõ cso port

Szak fel ada ti ágy szá mok

Ró bert K. krt.-i
te lep hely

Pod ma nicz ky úti 
te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai
MÁV

ÁGYSZÁM
össze sen

17 Sür gõs sé gi be teg el lá tás 6 0 6 0 6

Sür gõs sé gi Cent rum (SO1)1 6 0 6 0 6

18 Pszi chi át ria 40 0 40 0 40

Pszi chi át ria el lá tás 40 0 40 0 40

AKTÍV ELLÁTÁS ÖSSZESEN 570 626 1 196 0 1 196

40 Kró ni kus el lá tás 0 0 0 100 100

Kró ni kus utó ke ze lõi el lá tás 0 0 0 100 100

41 Re ha bi li tá ci ós el lá tás 0 0 0 100 100

Bel gyó gyá sza ti, pszi chi át ri ai
re ha bi li tá ció

0 0 0 20 20

Kar di o ló gi ai re ha bi li tá ció 0 0 0 30 30

Gaszt ro en te ro ló gi ai re ha bi li tá ció 0 0 0 20 20

Stro ke re ha bi li tá ció 0 0 0 30 30

54 Pa to ló gia 0 0 0 0 0

Kór bonc tan és kór szö vet tan 0 0 0 0 0

Összes fi nan szí ro zott ágy ka pa ci tás: 570 626 1 196 200 1 396

1 Ró bert Ká roly krt.-i te lep he lyen to váb bi 16 SBO ágy be fo ga dá sa biz to sí tott!
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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.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny 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 Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
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 Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

07.1131 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


