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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
368/2006. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint
az ezzel összefüggõ, miniszteri feladatés hatásköröket megállapító egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a) pontjának ai) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A miniszter
a) a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében
elõkészíti különösen]
„ai) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályaival;”
[összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.]

2. §
(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének ba) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége
körében irányítja]
„ba) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt,”
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(2) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének bb) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés b) pontja
a következõ bc) alponttal egészül ki:
[A miniszter a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért való felelõssége
körében irányítja]
„bb) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet,
bc) az Országos Orvosszakértõi Intézetet.”
(3) Az R. 4. §-a (4) bekezdésének ba) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a felnõttképzésért és szakképzésért való
felelõssége körében irányítja]
„ba) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet,”
(4) Az R. 4. §-a (5) bekezdésének ab) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében mûködteti]
„ab) a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Tanácsot;”
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
a) 1. §-ának j) pontja,
b) 3. §-ának h) pontja,
c) 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdésének
ab), bb)–bc) pontja és (7) bekezdése,
d) 13. §-a, valamint
e) 10. §-ának (2) bekezdésében a „dönt a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészének belsõ felosztásáról,
valamint” szövegrész.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-ának g) pontjában, 3. §-ának e) pontjában, 4. §-a
(4) bekezdésének felvezetõ szövegében „a felnõttképzésért és szakképzésért” szövegrész helyébe „a szakképzésért és felnõttképzésért” szöveg,
b) 4. §-a (4) bekezdésének aa) alpontjában „az Országos Felnõttképzési Tanácsot” szövegrész helyébe „a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsot” szöveg
lép.
A miniszterelnök helyett:

3. §
Az R. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége keretében felelõs a munkavédelemért és ennek körében]
„c) az érintett szervekkel együttmûködve meghatározza az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a
munkaeszközök, az egyéni védõeszközök, a munkakörülményi tényezõk és a munkaalkalmasság követelményeit,”

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
54/2006. (XII. 29.) EüM
rendelete

4. §

a szakellátási kapacitások felosztásának
szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a szakképzéssel és a felnõttképzéssel kapcsolatos feladatai körében]
„h) létrehozza és mûködteti a szakképzési szerkezet
folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló bizottságot,”

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
16. §-ának (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörömben a következõket rendelem el:

5. §

1. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja
hatályát veszti, ezzel egyidejûleg a h)–t) pont számozása
g)–s) pontra változik.

E rendelet alkalmazásában
a) elvi elérhetõség: az átlagos közlekedési viszonyok
mellett az 1. számú melléklet sebességhatáraival számítva
a közúti megközelítéshez szükséges idõtartam,
b) alapszakma: belgyógyászat, gyermekgyógyászat,
sebészet, szülészet-nõgyógyászat,
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c) szakmai centrum: regionális vagy régióközi feladatot ellátó, speciális feladatellátásra szakosodott szervezeti
egység vagy intézményrész.

2. §
(1) A Tv. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti javaslat,
valamint a (3) és (6) bekezdése szerinti döntések esetében
a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitások felosztásánál biztosítani
kell, hogy
a) az érintett lakosság legalább 95%-a számára, legalább az alapszakmákban ellátást nyújtó aktív fekvõbeteg-szakellátó intézmény elvi elérhetõsége legfeljebb
60 perc legyen,
b) az egy település esetében sem eredményezhesse az
alapszakmákban szolgáltatást nyújtó legközelebbi intézmény, illetve intézmények 2006. december 31-én 60 percet meg nem haladó elvi elérhetõségének 60 percet meghaladó mértékûre való meghosszabbodását,
c) a régióban mûködõ szakmai centrumok mûködõképessége továbbra is fenntartható legyen,
d) a Tv. alapján kialakított szervezeti egységek nagysága, a mûködtetés formájától függetlenül elérje az egyes
szakmacsoportokban a külön jogszabály által a mûködés
feltételéül elõírt ágyszámot.
(2) A 2006. december 31-én közfinanszírozott kapacitásokkal nem rendelkezett intézmény részére alapszakmában finanszírozandó kapacitásokat a Tv. 4. §-ának (3) és
(6) bekezdései alapján hozott döntés csak akkor állapíthat
meg, ha az ellátási területen található olyan település,
amely esetében a Tv. hatálybalépését megelõzõen a legközelebbi intézmény elvi elérhetõsége 60 percet meghaladó
volt, és az új kapacitáson történõ szolgáltatásnyújtással
ezen település számára a szolgáltatás elérhetõsége 60 percnél kisebb mértékûre csökken.

3. §
A 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltétel teljesülését a regionális egészségügyi tanács
(a továbbiakban: RET) az Egészségügyi Minisztérium által térítésmentesen rendelkezésére bocsátott számítógépes
programmal ellenõrzi.

4. §
(1) A Tv. 16. §-ának (12) bekezdése alapján figyelembe
kell venni, hogy amennyiben az egészségügyi szolgáltató
az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére az
Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton támogatást kapott aktív ágyainak megszüntetéséhez vagy átalakításához, a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott szak-
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ellátási normatívák felosztásának eredményeként az
egészségügyi szolgáltató
a) aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitása az adott
szakmacsoportban nem lépheti túl az átcsoportosítás eredményeként támogatással kialakított ágyszámot,
b) krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitása – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet kevesebb a pályázat eredményeként támogatással kialakított
kapacitásnál.
(2) Az (1) bekezdés b) pontját a Tv. 1. számú mellékletében meghatározott kórházak esetében nem kell alkalmazni.
5. §
(1) A Tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató fenntartója által kezdeményezett kapacitás átcsoportosításra a régión belül felosztott kapacitások
éves, június 30-ig esedékes felülvizsgálati eljárása során
van lehetõség.
(2) A Tv. 1. számú mellékletében rögzített kapacitások
tekintetében az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem
kezdeményezhet olyan kapacitásátcsoportosítást, amely
valamely, a Tv. 1. számú mellékletben az adott intézmény
számára kijelölt szakmacsoport megszûnéséhez vezet,
vagy a létrehozandó állapot nem teljesíti a külön jogszabályban rögzített mûködési feltételeket valamely szakmacsoport vonatkozásában.
(3) A RET, illetõleg a miniszter csak abban az esetben
tagadhatja meg a Tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján kezdeményezett átcsoportosítást, amennyiben az annak következtében létrejövõ állapot:
a) nem felel meg a 2. §-ban rögzített szabályoknak,
vagy
b) nem biztosított a csökkentett aktív fekvõbeteg-szakellátás más ellátási formával történõ kiváltása.
(4) A kezdeményezett változtatásról és annak jóváhagyásáról tájékoztatni kell a területileg érintett RET-et és az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat régiós
intézetét.
6. §
E rendelet 2. számú melléklete határozza meg, hogy az
egyes szakmákat melyik, a Tv. 1. és 2. számú mellékletében megnevezett szakmacsoporton belül kell figyelembe
venni.
7. §
Ez a rendelet 2007. január 3-án lép hatályba.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. számú melléklet az 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelethez
Az elvi elérhetõség vizsgálatánál figyelembe vett sebesség értékek
Út-típus

Kalkulált sebesség

Autópálya

110 km/h

Autóút

90 km/h

M0

80 km/h

I. rendû út

75 km/h

II. rendû út

70 km/h

III. rendû út

65 km/h

Bekötõ út

40 km/h

2. számú melléklet az 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelethez
Szakmacsoport

01

Belgyógyászat és társszakmák

02

Sebészet és társszakmák

03

Traumatológia

04

Szülészet-nõgyógyászat

Szakma

Általános belgyógyászat
Angiológia, flebológia, limfológia
Hematológia (beleértve a csontvelõ-transzplantációt is)
Allergológia és klinikai immunológia
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Gasztroenterológia
Nefrológia
Geriátria
Kardiológia (beleértve az invazív kardiológiát is)
Általános sebészet
Tüdõ- és mellkassebészet
Érsebészet
Idegsebészet
Szívsebészet (beleértve a csecsemõ- és gyermek szívsebészetet)
Proktológia
Esztétikai (helyreállító) plasztikai sebészet
Általános traumatológia
Kézsebészet
Plasztikai és égési sebészet
Általános szülészet-nõgyógyászat
IVF
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Szakmacsoport

05

Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC

06
07
08
09

Fül-orr-gége
Szemészet
Bõrgyógyászat
Ideggyógyászat és stroke ellátás

10

Ortopédia

11
12

Urológia
Onkológia és onkoradiológia

13
14
15
16

Fogászat és szájsebészet
Reumatológia
Intenzív betegellátás
Fertõzõ betegellátás

17
18

SBO
Pszichiátria

19

Tüdõgyógyászat

A4
40

Dento-alveoláris sebészet
Krónikus ellátás

41

Rehabilitáció

42

Ápolás
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Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
PIC
Gyermek-tüdõgyógyászat
Gyermek-gasztroenterológia
Csecsemõ- és gyermekkardiológia
Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gége
Gyermekszemészet
Gyermekneurológia
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
Gyermeksebészet
Gyermek nõgyógyászat
Fejlõdésneurológia
Általános fül-orr-gége
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Stroke ellátás
Ortopédia
Gerincsebészet
Urológia
Onkológia
Sugárterápia, onkoradiológia
Fogászat és szájsebészet
Reumatológia
Intenzív betegellátás
Fertõzõ betegellátás
AIDS diagnosztika és terápia
SBO
Pszichiátria
Addiktológia
Tüdõgyógyászat
Pulmonológiai allergológia és immunológia
Dento-alveoláris sebészet
Krónikus belgyógyászat
Krónikus tüdõgyógyászat
Krónikus pszichiátria
Belgyógyászati rehabilitáció
Gasztroenterológiai rehabilitáció
Gyermekgyógyászati rehabilitáció
Kardiológiai rehabilitáció
Mozgásszervi rehabilitáció
Nõgyógyászati rehabilitáció
Neurológiai rehabilitáció
Pszichiátriai rehabilitáció
Pulmonológiai és légzésrehabilitáció
Sebészeti rehabilitáció
Ápolási osztály
Intézeti hospice
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
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1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkezõ 1997. évi CXXIX. törvény 11. §-ának
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. §-ának (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következõ technikai számot adja:
Sorszám

1.

Kedvezményezett

Technikai szám

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza

1500

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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