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Jogszabályok

2007. évi XLVI.
törvény

a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban,
az 1944. évi december hó 7. napján aláírt

Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl*

(A Függelékek a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1969. október 30-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyûlés a nemzetközi polgári repülésrõl
Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az
1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függe-
lékeinek hiteles angol nyelvû szövegét és hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. május 14-i ülésnapján fogadta el.
A törvény melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi

70. számának II. kötete CD-n tartalmazza.

A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete
a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet

megszüntetésérõl és jogutódlásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 90. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben –, valamint a gazdasági és közle-
kedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügye-
lete alá tartozó MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet

költségvetési szervet e rendelet hatálybalépésével egyide-
jûleg megszüntetem.

(2) A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jog-
utódja – a 2. §-ban meghatározottak kivételével – az Álla-
mi Egészségügyi Központ [Honvéd, Rendészeti és Vasút-
egészségügyi Központ] (a továbbiakban: ÁEK).

2. §

A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézetnek a mel-
lékletben meghatározott járóbeteg szakellátási feladatai-
nak az ott megjelölt óraszámban történõ ellátása tekinteté-
ben jogutód a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Társaság (a továbbiakban: VKht.).

3. §

(1) A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet felada-
tai és a kezelésében lévõ vagyon és vagyoni értékû jog te-
kintetében – a 2. § szerinti feladatok ellátáshoz szükséges
vagyon kivételével – jogutód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2. § szerinti feladatok ellátásához szüksé-
ges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht.
108. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján – a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés
alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közér-
dekbõl történik.

4. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a MÁV Központi Rendelõintézet megszüntetésérõl
és jogutódlásáról szóló 38/1999. (XII. 17.) KHVM ren-
delet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM rendelet 11. §-a, 1. számú melléklete II. részének
a)–c) és e)–f) pontja,

c) a vasutas biztosítottak körérõl és a vasútegészség-
ügyi intézetekbe történõ beutalás szakmai rendjérõl szóló
16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet mellékletének a)–b) és
d)–e) pontja.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter



Melléklet az 58/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése, amely tekintetében
a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jogutódja a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.
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Szakma
csoport 

kód
Név

Szakma
kód

Név
szakrendel
szakorvosi

szakrendel
nem

szakorvosi

gondozó 
szakorvosi

01 Belgyógyászat és társszakmái 0100 általános belgyógyászat 120

01 Belgyógyászat és társszakmái 0101

angiológia, phlebológia, 

lymphológia 135

01 Belgyógyászat és társszakmái 0102 haematológia 2

01 Belgyógyászat és társszakmái 0123 diabetológia - *sze* 80

01 Belgyógyászat és társszakmái 0104 gasztroenterológia 5

02 Sebészet és társszakmái 0200 általános sebészet 135

03 Traumatológia 0300 általános traumatológia 40

04 Szülészet-n gyógyászat 0400

általános szülészet-

n gyógyászat 150

05

Csecsem - és 

gyermekgyógyászat 0500

általános csecsem - és 

gyermekgyógyászat 76

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0600

általános fül- orr- 

gégegyógyászat 120

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0601 audiológia 30 30

07 Szemészet 0700 általános szemészet 249

08

B rgyógyászat és nemibeteg-

ellátás 0800

általános b r- és nemibeteg-

ellátás 90

08

B rgyógyászat és nemibeteg-

ellátás 0803 nemibeteg-gondozás 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 135

09 Neurológia 0904

EEG és EMG diagnosztika - 

*sze* 30

10 Ortopédia 1000 ortopédia 60

11 Urológia 1100 urológia 60

12 Onkológia 1200 klinikai onkológia 7

12 Onkológia 1203 onkológiai gondozás 30

14 Reumatológia 1400 reumatológia és fizioterápia 123

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 86

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 4

40 Kardiológia 4000

általános kardiológia 

(szakorvosi 

szakképesítéssel) 90

40 Kardiológia 4004

echokardiográfiai 

diagnosztika 30

40 Kardiológia 4005 EKG és Holterdiagnosztika 30

50 Laboratóriumi diagnosztika 5000

általános laboratóriumi 

diagnosztika 67

51

Képalkotó diagnosztika és 

radiológiai terépia : 

röntgendiagnosztika és -terápia 5100

általános 

röntgendiagnosztika 60

53

Képalkotó diagnosztika és 

radiológiai terépia : ultrahang-

diagnosztika és -terápia 5301 ultrahang-diagnosztika 60

56 Speciális diagnosztika 5602 lézerdiagnosztika 20

57 Fizioterápia 5711 gyógytorna 100

71

Pszichológia (pszichológusi, 

illetve klinikai szakpszichológusi 

szakképesítéssel) 7100 általános pszichológia 30

76 Dietetika 7600 dietetika 30

Összesen: 2124 190 60
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A gazdasági és közlekedési miniszter
59/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete
a Budai MÁV Kórház megszüntetésérõl

és jogutódlásáról

Az államháztartásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
ján, figyelemmel az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pont-
jában foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügye-
lete alá tartozó Budai MÁV Kórház költségvetési szervet
e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszüntetem.

(2) A Budai MÁV Kórház jogutódja – a 2. §-ban megha-
tározottak kivételével – az Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
(a továbbiakban: ÁEK).

2. §

A Budai MÁV Kórháznak a mellékletben meghatáro-
zott szakmák szerinti feladatainak az ott megjelölt óra-
számban történõ ellátása tekintetében jogutód a Vasútegé-
szségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiak-
ban: VKht.).

3. §

(1) A Budai MÁV Kórház feladatai, és a kezelésében lé-
võ vagyon és vagyoni értékû jog tekintetében – a 2. § sze-
rinti feladatok ellátáshoz szükséges vagyon kivételével –
jogutód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2. § szerinti feladatok ellátásához szüksé-
ges vagyon és vagyoni értékû jog kezelõi jogát – az Áht.
108. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján – a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés
alapján szerzi meg, mert a vagyonkezelésbe adás közér-
dekbõl történik.

4. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
az 59/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti
óraszám megjelölése, amely tekintetében

a Budai MÁV Kórház jogutódja
a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szakma
csoport

kód
Név Szakma

kód Név

Szak-
rendelõ
szak-
orvosi

Gondozó
szakorvosi

09 Neurológia 0900 általános
neurológia 8

19 Tüdõ-
gyógyászat

1901 tüdõgondozás
62

19 Tüdõ-
gyógyászat

1902 tüdõ-
gyógyászat 40

Összesen: 48 62

Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2007. évi 70–75. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési

felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok

2007. évi LVI. törvény a földgázellátásról szóló 2003.
évi XLII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 73.
szám, 5135. oldal)

128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet a telepengedély
alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek-
rõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999.
(VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny
71. szám, 4978. oldal)

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mûkö-
dési rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
(Magyar Közlöny 74. szám, 5196. oldal)
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 57/2007. (VI. 8.) GKM ren de let a vil la mos ener gia át -
ál lá si költ ség meg ál la pí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 71.
szám, 4985. ol dal)

C)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bály

127/2007. (VI. 8.) Kor m. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság és az Eti óp De mok ra ti kus Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a fej lesz té si együtt mû kö dés rõl szó ló,
Ad dis Abe bá ban 2005. jú ni us 28-án alá írt Meg ál la po dás
szö ve gé nek ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 71. szám,
4972. ol dal)

Mi nisz te ri uta sí tás

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
20/2007. (VI. 26.) GKM

uta sí tá sa
a MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet

költ ség ve té si in téz mény át szer ve zé sé vel össze füg gõ
lét szám csök ken tés el ren de lé sé rõl*

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szó ló
2006. évi CXXXII. tör vény ben, to váb bá 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 szó ló 2058/2007. (III. 31.) Kor m. ha tá -
ro zat ban fog lal tak ra fi gye lem mel, a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II. tör vény 30. §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1. §

A MÁV Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ in té zet nek a je len
uta sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap ján – az Ál la mi Egész ség -
ügyi Köz pont szak mai struk tú rá já ba va ló be il lesz té sé vel
össze füg gés ben, az ez zel együtt já ró fel adat vál to zás ból
adó dó át szer ve zés re fi gye lem mel – a 2006. de cem ber
31-ei en ge dé lye zett lét szá má hoz ké pest a 13/2007.
(IV. 27.) GKM uta sí tás ban el ren delt 69 fõ or vos, 409 fõ
szak dol go zó és 140 fõ egyéb mun ka kör ben dol go zó köz al -
kal ma zott, mun ka vál la ló (a to váb bi ak ban együtt: mun ka -
társ), mind össze sen 618 fõ mun ka társ köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá nak il let ve mun ka vi szo nyá nak (a to váb bi ak -
ban: jog vi szony) meg szün te té sé hez ké pest to váb bi 20 fõ
or vos, 90 fõ szak dol go zó és 60 fõ egyéb mun ka kör ben dol -

go zó, mind össze sen 170 fõ mun ka társ jog vi szo nyát kell
meg szün tet nie lét szám csök ken tés sel. A je len uta sí tás ban
el ren delt lét szám csök ken tés sel kap cso la tos mun kál ta tói
in téz ke dé se ket az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a
MÁV Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ in té zet nek ha la dék ta la -
nul meg kell kezdenie. 

2. §

A lét szám csök ken tést a köz al kal ma zot ti jog vi szony ra
il let ve a mun ka vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok
alap ján kell vég re haj ta ni.

3. §

Ez az uta sí tás 2007. jú ni us 27-én lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Köz le mé nyek

El ve szett kör bé lyeg zõ ér vény te le ní té se

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Fõ vá ro si Köz le ke dé si
Fel ügye let fel ira tú, 210 sor szá mú, 23 mm át mé rõ jû cí me -
res kör bé lyeg zõ je el ve szett.

A bé lyeg zõ hasz ná la ta 2007. má jus 29-étõl ér vény te len.

El tu laj do ní tott fel ügye le ti iga zol vány ér vény te le ní té se

Mé szá ros Ta más, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Ki emelt
Ügyek Köz pont já nak köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott,
0313 sor szá mú – a fe dõ la pon egy ha ránt arany sáv val el lá -
tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti iga zol ványt el tu laj do ní tot ták.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. jú ni us 6-ától ér vény te -
len.

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták és az a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hon lap ján (www.gkm.gov.hu) ol vas ha tó.



Hir de tés

A Pak si Atom erõ mû Zrt.
köz for gal mú ha jó zá si te vé keny sé gé nek meghirdetése

1. Szol gál ta tó: Pak si Atom erõ mû Zrt. Jó lé ti Osz tály Rek -
re á ci ós Köz pont
1.1. Szék he lye: 8230 Ba la ton fü red, Ger me ring út 19.,

te le fon (87) 581-555, fax (87) 342-010
1.2. Ügy fél szol gá lat: Ba la ton fü red, Ger me ring út 19.,

te le fon (87) 581-554
1.3. Ha jó zá si en ge dély szá ma: HE–10248-04

2. A szol gál ta tás: köz for gal mú bel ví zi sze mély szál lí tás a
„KOLOSKA” kis gép ha jó val, utas be fo ga dó ké pes ség:
10 fõ fel nõtt

3. Szol gál ta tá sok és azok dí jai (áfá val)
3.1. Kis gép ha jó bér le te üdü lõi fõ sze zon ban: 20 000

Ft/óra
3.2. Kis gép ha jó bér le te üdü lõi elõ-, és utó sze zon ban:

10 000 Ft/óra
3.3. Fõ sze zon ban sió fo ki, ti ha nyi ki rán du lás fel nõt -

tek nek: 4000 Ft/al ka lom

3.4. nyug dí jas, gyer mek 4–12 év kö zött: 2000 Ft/al ka -
lom

3.5. gyer mek 4 éves kor alatt: díj men tes

3.6. Elõ-, és utó sze zon ban sió fo ki, ti ha nyi ki rán du lás
fel nõtt: 2000 Ft/al ka lom

3.7. nyug dí jas, gyer mek 4–12 év kö zött: 1000 Ft/al ka -
lom

3.8. gyer mek 4 éves kor alatt: díj men tes

3.9. Vá ra ko zá si díj: 1500 Ft/óra

    A sze mély fu va ro zá si sza bály zat té rí tés el le né ben be -
sze rez he tõ a szol gál ta tó nál, il let ve be te kin tés re ren del -
ke zés re áll a szol gál ta tó szék he lyén.

4. Igény be ve he tõ ki kö tõk: sze mély for ga lom ra meg nyi -
tott ki kö tõk

5. A szol gál ta tás idõ sza ka: má jus 1. és szep tem ber 30. kö -
zött

6. A szol gál ta tás meg ren de lé se: a szék he lyen, vagy az
ügy fél szol gá la ton, írás ban, vagy sze mé lye sen.

7. E hir det mény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ér vé nyét vesz tik a szol gál ta tó nak a köz for gal mú
bel ví zi sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó an 2007 elõtt ki -
adott hir det mé nyei.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány 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), illetve 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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