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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2173/2007. (IX. 27.) Korm.

határozata

az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról  szóló
2058/2007. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált egyes fel ada tok ról  szóló 2058/2007.
(III. 31.) Korm. ha tá ro zat mel lék le te he lyé be e ha tá ro zat mel lék le te lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it azon ban 2007. jú li us hó 1. nap já tól kez dõ dõ en kell
al kal maz ni.

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

Melléklet a 2173/2007. (IX. 27.) Korm. határozathoz

[Mel lék let a 2058/2007. (III. 31.) Kor m. ha tá ro zat hoz]

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
ut cai te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai MÁV
te lep hely

ÁGYSZÁM
össze sen

1 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 196 193 389 0 389

Ál ta lá nos bel gyó gyá szat 30 70 100 0 100

An gi o ló gia 15 0 15 0 15

He ma to ló gia (csont ve lõ transz plan tá ció)* 75 0 75 0 75

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 63 63 0 63

Nef ro ló gia 0 20 20 0 20

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

Kar di o ló gia 76 0 76 0 76

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

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
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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
ut cai te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai MÁV
te lep hely

ÁGYSZÁM
össze sen

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

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

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 20 20 0 20

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 és and ro ló gia 20 27 47 0 47

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

17 Sür gõs sé gi be teg el lá tás 20 6 26 0 26

Sür gõs sé gi Cent rum (SO1)[1]** 20 0 20 0 20

Sür gõs ségi rész leg 0 6 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 649 567 1 216 0 1 216
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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
ut cai te lep hely

AKTÍV
ÁGYSZÁM

össze sen

Bu dai MÁV
te lep hely

ÁGYSZÁM
össze sen

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

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 15 15

Gaszt ro en te ro ló gi ai re ha bi li tá ció 0 0 0 15 15

Stro ke re ha bi li tá ció 0 0 0 15 15

Moz gás szer vi re ha bi li tá ció 0 0 0 15 15

Köz pon ti ideg rend sze ri  sé rül tek re ha bi li tá ci ó ja 0 0 0 20 20

Összes fi nan szí ro zott ágy ka pa ci tás: 649 567 1 216 200 1 416

 * A 75 ágy ka pa ci tás ból 60 ágy ka pa ci tá son (be le ért ve a csont ve lõ-transz plan tá ci ós te vé keny sé get is) a fel adat el lá tá sa fel adat át adá si szer zõ dés ke re té ben
más in téz mény ben ke rül el lá tás ra.

** Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szóló 2006. évi CXXXII. tör vé ny 16. § (6) be kez dé se ér tel mé ben az elõ ze te sen be fo ga dott és mû kö dé sét
2006. jú li us 1-jét kö ve tõ en meg kez dõ SBO ka pa ci tá so kat az 1. és 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kapacitásokon felül kell figyelembe venni.

A Kormány

2174/2007. (IX. 27.) Korm.

határozata

egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján
mûködõ közös bizottságok tagjainak kijelölésérõl

1. A Kor mány fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz tert, hogy a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben

a) a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi Bi zott ság ban,

b) a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi Bi zott ság ban,

c) a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ban,

d) a Ma gyar–Szlo vák Ha tár ví zi Bi zott ság ban,

e) az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ban,

f) az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi -
zott ság ban,

g) a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban

részt ve võ meg ha tal ma zot ta kat és meg ha tal ma zott-he lyet -
te se ket a Kor mány ne vé ben je löl je ki.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal, majd fo lya ma to san

2. A kö zös bi zott ság ban – amennyi ben azt a ha tár ví zi
nem zet kö zi egyez mény le he tõ vé te szi – a to váb bi ma gyar
ta go kat a meg ha tal ma zott je lö li ki.

Fe le lõs: az 1. pont ban je lölt meg ha tal ma zot tak

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. A Kor mány

a) dr. Var ga Mik lóst a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi
 Bizottságban és a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ban, Ha raszt hy Lász lót a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi
 Bizottságban és a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko -
dá si Bi zott ság ban, Di ós sy Lász lót a Ma gyar–Szlo vák
 Határvízi Bi zott ság ban, dr. Er dey Györ gyöt az Ál lan dó
Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban, Ko vács
Kál mánt az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si
Bi zott ság ban be töl tött meg ha tal ma zot ti tiszt sé gé bõl fel -
men ti. Ko rom pay And rást az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát
Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban, dr. Feny ve si Bé lát az
 Állandó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban
be töl tött meg ha tal ma zott-he lyet te si tiszt sé gé bõl fel men ti;

b) fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1–3. pont
 szerinti sze mé lyi dön té sek rõl az érin tett fe le ket diplomá -
ciai jegy zék útján tájékoztassa.

Ha tár idõ: a ki je lö lé sek rõl  szóló ér te sí té sek nek a kül-
 ügy mi nisz ter hez tör té nõ meg ér ke zé sé tõl
 szá mí tott 15 nap



4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg az egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé -
nyek alap ján mû kö dõ kö zös bi zott sá gok tag ja i nak ki je lö -
lé sé rõl  szóló 2150/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat és az
egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé nyek alap ján mû kö dõ
kö zös bi zott sá gok tag ja i nak ki je lö lé sé rõl  szóló
2150/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2008/2007. (I. 24.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

39/2007. (IX. 27.) ME

határozata

az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS)
programban való részvételrõl  szóló Megállapodás
meghosszabbításáról  szóló nemzetközi szerzõdés

létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
minisz ter, valamint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése
 alapján

1. egyet ér tek az Euró pai Együtt mû kö dõ Ál la mok
 Terve (PECS) prog ram ban va ló rész vé tel rõl  szóló Meg -
álla po dás meg hosszab bí tá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ -
dés (a továb biak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés -
ben – a tár gya lá so kon részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
minisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá -
sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel
 lássa  el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert,
valamint a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá -

sát köve tõen a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí -
tá sá ra való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét
hala déktalanul ter jesszék a Kor mány elé.

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

A Miniszterelnök

40/2007. (IX. 27.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti, a romániai magyar hadisírok

és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetérõl
 szóló megállapodás létrehozására adott

felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro -
má nia Kor mány a kö zöt ti, a ro má ni ai ma gyar ha di sí rok és a 
ma gyar or szá gi ro mán ha di sí rok jogi hely ze té rõl  szóló
meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) lét re ho zá -
sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál -
tala ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla po dás
 létrehozásához szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a külügy -
minisztert, hogy a Meg álla po dás lét re ho zá sát köve tõen a
Meg álla po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való
fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul
ter jesszék a Kor mány elé.

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