
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2075/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

az egészségügyi struktúra átalakítással összefüggõ,
nem száz százalékban állami vagy helyi

önkormányzati tulajdonú, aktív fekvõbeteg ellátást
nyújtó szolgáltatók létszámcsökkentésével összefüggõ

többletköltségek fedezetét biztosító költségvetési
támogatások ellenõrzésérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 77.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi szak el lá tás struk tú ra át ala kí tá sa so rán az in téz mé nyi
át ala kí tá sok és ka pa ci tás csök ken té sek tá mo ga tá sá ra ki írt
pá lyá za ton a nem száz szá za lék ban ál lam i vagy he lyi ön -
kor mány za ti tu laj do nú, ak tív fek võ be teg el lá tást nyúj tó
szol gál ta tók ál tal a lét szám csök ken tés sel össze füg gõ több -
let költ sé gek fe de ze té nek biz to sí tá sá ra el nyert költ ség ve té -
si tá mo ga tá sok el len õr zé se ér de ké ben – fel hív ja a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal el nö két, hogy leg ké sõbb
2007. ok tó ber 31-ig, majd azt köve tõen szük ség sze rint el -
len õriz ze a tá mo ga tás ki szá mí tá sá nál figye lembe vett té te -
lek meg ál la pí tá sá nak jog sze rû sé gét és szak sze rû sé gét.

Fe le lõs: Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal elnöke

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31., illetve fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Kormány

2076/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatási jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló

2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról,
valamint az igazgatási és igazgatási jellegû

tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló

2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat

a) 1. szá mú mel lék le té ben a Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té rium 452 fõ lét szá ma he lyé be
462, a mi nisz té riu mok, valamint a mi nisz té riu mok üze -
mel te té si, el lá tá si fel ada ta it vég zõ költ ség ve té si szer vek
össze sí tett 6155 fõ lét szá ma he lyé be 6165 fõ lép;

b) 2. szá mú mel lék le té ben a Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té rium 10 937 fõ lét szá ma he lyé be
10 927 fõ lép.

2. Az igaz ga tá si és igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el -
lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
lét szá má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat
mel lék le té ben a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium 10 937 fõ lét szá ma he lyé be 10 927 fõ, a Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 1224 fõ lét szá ma
he lyé be 1214 fõ, az igaz ga tá si és igaz ga tá si jel le gû szer -
vek össze sí tett 63 058 fõ lét szá ma he lyé be 63 048 fõ lép.

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

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

A Kormány

2077/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggõ
kormányzati intézkedésekrõl

A Kor mány a re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té sé vel
össze füg gés ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

1. Az egész ség ká ro so dás, a szak mai mun ka ké pes ség, a
re ha bi li tál ha tó ság és re ha bi li tá ci ós szük ség le tek meg ál la -

pí tá sá ra az or vos szak ér tõi mi nõ sí té si rend szer he lyé be
lépõ kom plex mi nõ sí té si rend szer ki épí té se és ha té kony
mû köd te té se ér de ké ben

a) elõ kell ké szí te ni az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet 
bá zi sán ki ala kí tan dó Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ciá lis
Szak ér tõi In té zet szer ve ze té re, mû kö dé sé re, valamint a
kom plex mi nõ sí tés re vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá -
lyo kat tar tal ma zó kor mány ren de let ter ve ze tét,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 31.

b) a kom plex mi nõ sí tés rend sze ré nek fo ko za tos be ve -
ze té se ér de ké ben a sza bá lyo zást úgy kell elõ ké szí te ni,
hogy – el té rõ tar tal mú ké re lem hi á nyá ban – a 2007. de -
cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj -
ban ré sze sü lõ sze mé lyek nél a 2008. év ben ese dé kes so ron
kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat ke re té ben csak az egész ség ká ro -
so dás mér té két kell jen vizs gál ni, eb ben az eset ben a kö vet -
ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ját a 2008. évi fe lül vizs gá lat
idõ pont já tól szá mí tott két éven be lü li idõ pont ra kell meg -
ha tá roz ni,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 31.

c) ke rül jön sor a vissza élé sek vissza szo rí tá sát biz to sí tó
in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ra, valamint az el já rás olyan
sza bá lyo zá sá ra, amely le he tõ vé te szi a jo go sul tak át irá nyí -
tá sát az új re ha bi li tá ci ós já ra dék rend szer be,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

d) meg kell te rem te ni a kom plex mi nõ sí té si rend szer
mû köd te té sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket,
meg kell kez de ni a szak ér tõk fel ké szí té sét a meg vál to zott
fel ada tok el lá tá sá ra.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mé lyek si -
ke res re ha bi li tá ci ó ja ér de ké ben

a) elõ kell ké szí te ni az igény be ve he tõ re ha bi li tá ci ós
szol gál ta tá sok kö rét, a re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos el já rá -
si sza bá lyo kat, az együtt mû kö dés re, a re ha bi li tá ci ós meg -
álla po dás meg kö té sé re, to váb bá a re ha bi li tá ci ós terv re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tar tal ma zó kor mány ren de let 
ter ve ze tét;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

b) fe lül kell vizs gál ni és össze kell han gol ni a meg vál -
to zott mun ka ké pes sé gû ek nek – kü lön bö zõ for rá sok ból
nyúj tott – tá mo ga tá sok és szol gál ta tá sok rend sze rét, a re -
ha bi li tá ci ós akk re di tá ci ó ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, ér de -
kelt sé get kell te rem te ni a ked ve zõ re ha bi li tá ci ós esé lyek -

128 HATÁROZATOK TÁRA 2007/20. szám



kel ren del ke zõk nyílt mun ka erõ pi ac ra vissza ve ze tõ, át me -
ne ti fog lal koz ta tá sá ra;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõk szá má ra biz -
to sí tott re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat úgy kell ki ala kí ta ni, 
hogy

ca) a sze mély re sza bott, a re ha bi li tá ci ós szük ség le tet a
mun ka erõ-pi a ci igé nyek kel össz hang ba hozó fog lal ko zá si
re ha bi li tá ci ós szol gál ta tás se gít se elõ a nyílt munkaerõ -
piacon tör té nõ el he lyez ke dést,

cb) a fog lal ko zá si re ha bi li tá ció fo lya ma tát el lá tás-szer -
ve zõi (men to ri) szol gál ta tás se gít se;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

d) or szá gos, re gi o ná lis és ki ren delt sé gi (kis tér sé gi)
szin ten egy aránt lét re kell hoz ni, illetve meg kell erõ sí te ni
az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat re ha bi li tá ci ó val fog -
lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge it, ja ví ta ni tár gyi és sze mé lyi
fel té te le it, köz pon ti fog lal koz ta tá si prog ra mot kell in dí ta ni 
a sze mély re sza bott, kom plex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos
el lá tás-szer ve zõi (men to ri) fel ada to kat vég zõk fel ké szí té -
sé re;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

e) a kom plex re ha bi li tá ci ós egész ség ügyi in téz mény -
há ló zat ki épí té se cél já ból meg kell ha tá roz ni a ve ze tõ
 rehabilitációs szol gál ta tó szer ve zet, illetve a te rü le ti re ha -
bi li tá ci ós szol gál ta tók mû kö dé sé nek szak mai fel té tel rend -
sze rét.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

3. A re ha bi li tá ci ós já ra dék, valamint a kom plex mi nõ -
sí tés rend sze ré nek be ve ze té sé vel össze füg gés ben át kell
te kin te ni a mun ka ké pes ség meg vál to zá sá val össze füg gõ
szo ciá lis és egyéb el lá tá sok tel jes rend sze rét, és ja vas la tot
kell ten ni az össze han golt át ala kí tá suk ra. A szo ciá lis el lá -
tá sok nak a re ha bi li tá ci ós já ra dék rend sze ré hez iga zo dó át -
ala kí tá sa so rán az aláb bi szem pon to kat kell figye lembe
ven ni:

a) a szo ciá lis el lá tá sok ese té ben is al kal maz ni kell a
kom plex mi nõ sí tés re vo nat ko zó új sza bá lyo kat,

b) a szo ciá lis el lá tás ban ré sze sü lõ re ha bi li tál ha tó sze -
mé lyek szá má ra is fo ko za to san, a rend szer ki épí té sé vel
pár hu za mo san el ér he tõ vé kell ten ni a re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tá so kat,

c) a mun ka ké pes ség meg vál to zá sá val össze füg gõ el lá -
tá sok meg szün te té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get kell elõ -
ír ni az el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély il le gá lis munkavég -
zése ese tén.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

4. A 2007–2013. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Tár sa -
dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram ban, a Tár sa dal mi
Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ban és a re gi o ná lis ope ra tív
prog ra mok ak ció ter ve i ben ki e mel ten kell ke zel ni az új mi -
nõ sí té si rend szer, a kom plex re ha bi li tá ció és az ága za ti re -
ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té sét cél zó prog ra mo kat, 
valamint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, így kü lö nö sen
a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mé lyek mun ka -
erõ pi a ci és re ha bi li tá ci ós prog ram ja it, ide ért ve a nem
 állami szer ve ze tek be vo ná sá val meg va ló su ló programo -
kat is.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti kai kor mány biz tos
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: az ope ra tív prog ra mok el ké szí té sé nek rend je
 sze rint

5. Az ak tív ko rú ak re ha bi li tá ci ós, rok kant sá gi el lá tá sá -
hoz ki kell dol goz ni az ön ál ló biz to sí tá si ág lét re ho zá sá ra
vo nat ko zó szak mai ja vas la tot. A ja vas lat nak szól nia kell a
rok kant sá gi koc ká za tok és a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok
fe de ze té ül szol gá ló já ru lé kok és költ ség ve té si be fi ze té sek
szük sé ges át cso por to sí tá sá ról a Nyug díj biz to sí tá si Alap -
ból, az Egész ség biz to sí tá si Alap ból, valamint a Mun ka -
erõ pi a ci Alap ból, to váb bá az egy sé ges igaz ga tá si szer ve -
zet ki ala kí tá sá ról.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

6. Az el len õr zé si fel té te lek meg te rem té se ér de ké ben
biz to sí ta ni kell az el já rás ban részt ve võ szer vek kö zöt ti
adat to váb bí tást, meg kell te rem te ni en nek jog sza bá lyi és
költ ség ve té si fel té te le it.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû sze mé lyek el lá tó al rend sze rei össze -
hangolt át ala kí tá sá nak prog ram já ról  szóló 2191/2006.
(XI. 15.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

2078/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

a 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz,
valamint az év elsõ hónapjaiban bekövetkezett

jelentõs belvíz  miatt keletkezett károk enyhítésével
összefüggésben a helyreállított, újjáépített,
vásárolt ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

illetve elidegenítési és terhelési tilalom törlésével
kapcsolatos feladatokról

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a 2006 ta va szán ki ala kult rend -
kí vü li ár víz, valamint az év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke -
zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé vel
össze füg gés ben a hely re ál lí tott, új já épí tett, vá sá rolt in gat -
la nok ra a Ma gyar Ál lam ja vá ra be jegy zett jel zá log jog ról,
valamint el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ról a Ma gyar
 Állam le mond jon a 2006. évre vo nat ko zó zár szám adá si
tör vény ke re te in be lül;

2. el ren de li a jel zá log jog ról, valamint az el ide ge ní té si
és ter he lé si ti la lom ról tör té nõ le mon dás ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás

a) elõ ké szí té sét,

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 6.

b) a 2006. évre vo nat ko zó zár szám adá si tör vény terve -
zetben tör té nõ elõ ter jesz tését;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 21.

3. el ren de li a szük sé ges vizs gá lat le foly ta tá sát, és ez
alap ján elõ ter jesz tés elõ ké szí té sét

a) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
riumhoz 2007. ja nu ár 10-ig be ér ke zett 165,3 mil lió fo rint
össze gû tá mo ga tá si több let igé nyek jog sze rû sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra, és en nek meg fe le lõ ki elé gí té sé re,

b) az zal, hogy pon to san meg ha tá roz ha tó le gyen az a tá -
mo ga tá si összeg, amely azo kat a jo go sul ta kat il let het te
vol na meg, akik ese té ben 2006. jú ni us 14-ig a kár fel mé rést 
el vé gez ték és a Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki -
ala kult rend kí vü li ár víz, valamint az év elsõ hó nap ja i ban
be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny -
hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. ren de let ben
meg fo gal ma zott tá mo ga tá si fel té te lek nek ele get tet tek, de
el áll tak a tá mo ga tás igény lé sé tõl.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 6.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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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.
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