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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
243/2007. (IX. 25.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a központi

költségvetési szervként mûködõ kutató- és kutatást
kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató

egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról  szóló
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) 20/B.  § (2) be -
kez dé sé ben, 22.  § (9) be kez dé sé ben, 61.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 79/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 85.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, to váb bá az Al kot mány 35.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég -
rehajtásáról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal és az azt meg -
elõ zõ  hivatkozással egé szül ki:

„[Kjt. 20/A.  §-ához]

2/A.  § A pá lyá za ti fel hí vást a mun kál ta tó a szék he lye és
te lep he lye sze rin ti te le pü lé sen a hely ben szo ká sos mó don
kö te les köz zé ten ni.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ hi vat -
ko zás sal egé szül ki:

„[Kjt. 20/B.  § (2) bekezdéséhez]

2/B.  § Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa olyan mun ka kör
be töl té se ese tén, 

a) amely te kin te té ben – 90 na pon be lül – már leg alább
két al ka lom mal ered mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti
fel hí vás;

b) amely ha la dék ta lan be töl té se a fo lya ma tos el lá tás
biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé -
ges, és a fo lya ma tos el lá tás nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyi fel té te lek más mun ka szer ve zé si esz kö zök kel nem biz -
to sít ha tók;

c) amely a mel lék let alap ján „A”–,,E” fi ze té si osz tály -
ba tör té nõ be so ro lás sal tölt he tõ be.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ hi vat -
ko zás sal egé szül ki:

„[Kjt. 22.  § (4) bekezdéséhez]

3/A.  § A mun kál ta tó alap te vé keny sé gé be tar toz nak a
Kjt. 79/C.  § (2) be kez dé se sze rin ti tu do má nyos ku ta tói
mun ka kö rök.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ hi vat -
ko zás sal egé szül ki:

„[Kjt. 22.  § (9) bekezdéséhez]

(1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek és a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya -
kor no ki sza bály zat, il let ve a ku ta tó hely szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta fog lal koz ta tá si kö ve tel mé nye ket tar tal -
ma zó fe je ze te tar tal maz za, ame lyet – gya kor no ki idõ ki kö -
té se ese tén – a ki ne ve zé si ok mány hoz mel lé kel ni kell.

(2) A gya kor no ki sza bály zat nak tar tal maz nia kell
a) a gya kor no ki idõ tar ta mát, 
b) a mun ka kör höz tar to zó te vé keny sé ge ket, 
c) a gya kor no ki mun ka ér té ke lé sé nek gya ko ri sá gát,

szem pont ja it, 
d) a szak mai ve ze tõ ki je lö lé sét, 
e) a gya kor nok, a szak mai ve ze tõ és a mun kál ta tó gya -

kor no ki idõ vel kap cso la tos fel ada ta it, kö te le zett sé ge it.
(3) A gya kor no ki idõ alatt a gya kor nok nak a mun ka kö -

ré hez tar to zó te vé keny sé gek tel jes kö rét meg kell is mer -
nie, a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé ges gya kor la ti
tu dást el kell sa já tí ta nia. En nek ér de ké ben

a) a mun kál ta tó biz to sít ja an nak fel té te le it, hogy a gya -
kor nok a mun ka kör höz tar to zó va la mennyi te vé keny sé get
meg is mer je, 

b) a szak mai ve ze tõ a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz
szük sé ges gya kor la ti tu dást át ad ja, il let ve a gya kor no kot
hoz zá se gí ti a gya kor la ti is me re tek meg szer zé sé hez, és
rend sze re sen ér té ke li a gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sát, 

c) a gya kor nok együtt mû kö dik szak mai ve ze tõ jé vel, és
tö rek szik a gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sá ra.

(4) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.
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(5) A szak mai ve ze tõ a gya kor nok szak mai elõ re ha la dá -
sá ról – a gya kor nok ál tal ve ze tett mun ka nap lót is ala pul
véve – a mun kál ta tó ré szé re leg alább fél éven te ér té ke lést
ké szít. Az ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal el vég zett fel ada tok fõbb tí pu sa it,
b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti is me re te ket,
d) jel lem zést a gya kor nok ön ál ló sá gá ról, va la mint az

együtt mû kö dés re való kész sé gé rõl.
A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, és

amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(6) A mun kál ta tó a gya kor no ki idõ le jár tát meg elõ zõ
 hónapban – a szak mai ve ze tõ ér té ke lé sei, va la mint a gya -
kor nok mun ká já val kap cso la tos egyéb vissza jel zé sek
alap ján – a gya kor no kot meg fe lelt, il let ve nem meg fe lelt
ered ménnyel mi nõ sí ti.”

5.  §

Az R. 5.  § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Nem bíz ha tó meg ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás sal
az a köz al kal ma zott, aki már ren del ke zik ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás sal.

(6) A szer zõ dés kö tés re, il let ve kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sí tó ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás el lá tá sá -
val nem bíz ha tó meg, aki, il let ve, aki nek a Mun ka Tör -
vény köny ve 139.  § (2) be kez dé se sze rin ti kö ze li hoz zá tar -
to zó ja (a továb biak ban: kö ze li hoz zá tar to zó) a köz al kal -
ma zott mun kál ta tó já val gaz da sá gi kap cso lat ban álló

a) egyé ni vál lal ko zó;
b) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény mi nõ sí tett

több sé get biz to sí tó be fo lyás szer zés re vo nat ko zó ren del ke -
zé sei sze rint mi nõ sí tett több sé gû be fo lyást szer zett;

c) gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ 
bi zott sá gi tag ja, könyv vizs gá ló ja, to váb bá – a nyil vá no san 
mû kö dõ rész vény tár sa sá got ki vé ve – tag ja.

(7) Nem bíz ha tó meg ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ
be osz tás el lá tá sá val az a köz al kal ma zott, aki kö ze li hoz zá -
tar to zó já val – a meg bí zás kö vet kez té ben – köz vet len irá -
nyí tá si (fel ügye le ti), il let ve köz vet len el szá mo lá si vagy
 ellenõrzési kap cso lat ba ke rül ne.

(8) Az (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel
a meg bí zás egész idõ tar ta má ra vo nat ko zik. Ha az
(5)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott hely zet a ma ga sabb
ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma
alatt kö vet ke zik be, az érin tett sze mély kö te les an nak be -
kö vet ke zé sét ha la dék ta la nul be je len te ni a mun kál ta tó nak.
Ha a hely zet egyéb mó don jut a mun kál ta tó tu do má sá ra,
kö te les an nak meg szün te té sé re ha la dék ta la nul fel szó lí ta ni
a köz al kal ma zot tat.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len tés meg té -
te lé tõl, il let ve fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na -

pon be lül a köz al kal ma zott kö te les az (5)–(7) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott hely ze tet meg szün tet ni. A ha tár idõ el tel te
után a mun kál ta tó a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be -
osz tást vissza von ja.”

6.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A köz al kal ma zot ta kat a Kjt. 2. szá mú mel lék le té -

ben meg ha tá ro zott fo ko za tok és fi ze té si osz tá lyok sze rint
kell be so rol ni, a 13.  §-ban és e ren de let mel lék le té ben fog -
lal tak figye lembe véte lével.”

7.  §

Az R. 13.  § (2) be kez dés b)–e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen]
„b) tu do má nyos ta nács adó el ne ve zé sû mun ka kör be
1. kell be so rol ni a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

Dok to ra cím mel, vagy a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á -
ról  szóló 1994. évi XL. tör vény (a továb biak ban: Atv.)
28.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az MTA Dok to ra
cím mel egyen ér té kû nek te kin tett „tu do mány(ok) dok to ra”
tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ sze mélyt is;

2. le het be so rol ni a fel sõ ok ta tá si tör vény alap ján ha bi li -
tált sze mélyt; va la mint a nem aka dé mi ai mun kál ta tó nál
– jog sza bály vagy bel sõ sza bály zat alap ján lét re ho zott
 intézményi tu do má nyos ta nács el bí rá lá sa alap ján – azt
a sze mélyt, aki ren del ke zik dok to ri fo ko zat tal vagy a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) sze rint az zal egyen ér té kû
tu do má nyos fo ko zat tal (a továb biak ban együtt: tu do má -
nyos fo ko zat tal), a tu do má nyos fõ mun ka tár si be so ro lá si
fel té te lek tel je sí té sén túl az adott tu do mány te rü let olyan
nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je, aki fo lya ma to san
 kiemelkedõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fej tett ki.
A ku ta tás ban szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas tu do -
má nyos se géd mun ka tár sak tu do má nyos mun ká já nak,
 valamint ku ta tá si pro jek tek ve ze té sé re; ide gen nyel ven tart 
elõ adá so kat és pub li kál;

c) tu do má nyos fõ mun ka társ el ne ve zé sû mun ka kör be
kell be so rol ni a tu do má nyos fo ko zat tal és tu do má nyos
mun ka társ vagy – fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – az zal
egyen ér té kû ok ta tói mun ka kör ben szer zett leg alább hat -
éves ku ta tói gya kor lat tal ren del ke zõ sze mélyt, ha a ku ta tó -
in té zet tu do má nyos fõ mun ka tár si mi nõ sí tõ el já rá sát

1. aka dé mi ai mun kál ta tó nál az Atv. 23.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján lét re ho zott tu do má nyos
 tanács,

2. nem aka dé mi ai mun kál ta tó nál jog sza bály vagy bel sõ 
sza bály zat alap ján lét re ho zott in téz mé nyi tu do má nyos
 tanács el bí rá lá sa alap ján si ker rel tel je sí tet te, és al kal mas
a tu do má nyos se géd mun ka tár sak tu do má nyos mun ká já -
nak irá nyí tá sá ra, va la mint arra, hogy ide gen nyel ven elõ -
adást tart son;
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d) tu do má nyos mun ka társ el ne ve zé sû mun ka kör be kell 
be so rol ni a tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ sze mélyt,
ha az elõ írt al kal ma zá si fel té tel nek meg fe lel;

e) tu do má nyos se géd mun ka társ el ne ve zé sû mun ka kör -
be kell be so rol ni azt a köz al kal ma zot tat, aki a ku ta tó mun -
ká ban irá nyí tás sal vesz részt, és a fel sõ ok ta tá si tör vény
sze rin ti dok to ran dusz vagy dok tor je lölt jog vi szonyt lé te sí -
tett.

Az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott be so ro lá si fel té te -
lek tõl el tér ni nem le het.”

8.  §

Az R. 13.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A tu do má nyos mun ka kör be tör té nõ be so ro lás hoz
leg alább a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
sze rin ti egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
 illetve a fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti mes ter kép zés ben
szer zett fo ko zat és szak kép zett ség szük sé ges.”

9.  §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 6.  § (3) be kez dé se, 9.  §-a, va la mint az azt meg -
elõ zõ hi vat ko zás, 13.  § (1) be kez dé se, a 13.  § (3) be kez dé -
sé nek má so dik mon da ta, 13.  § (6) be kez dé se, va la mint
14–15.  §-a, 

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 17/1997. (I. 31.) Korm. ren de let, 

c) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 301/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let,

d) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 35/2003. (III. 27.) Korm. ren de let,

e) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 71/2005. (IV. 21.) Korm. ren de let.

(3) 2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti az R. 2/A.  §-a
és 2/B.  §-ának c) pont ja.

(4) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 3.  § (1) be -
kez dé sé ben a „ – az újabb köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te -
sí té sét is ide ért ve –” szö veg rész.

(5) Az e ren de let 8.  §-a, va la mint az e § (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja alap ján a mun kál ta tói in téz ke dé se ket 2007.
de cem ber 31-éig kell meg ten ni.

(6) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k., 
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 243/2007. (IX. 25.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let hez]

A központi költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokban, kutatóintézetekben, a – felsõoktatási
intézmények kivételével – nem kutatóintézetként mûködõ központi költségvetési szerveknél a mûszaki fejlesztõ, 

a kutatói munkát segítõ és egyéb munkakörök fizetési osztályba sorolása, a besorolás képesítési feltételei
és a képesítési feltételek alól történõ felmentés esetei

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály

alsó
kép zett sé gi szint

kö zép
kép zett sé gi szint

fel sõ
vég zett sé gi szint

A B C D E F G H I J

Mû sza ki fej lesz tõ mun ka kö rök

1. fõ mér nök * * * *

2. mû sza ki fej lesz tõ mér nök * * * *



Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály

alsó
kép zett sé gi szint

kö zép
kép zett sé gi szint

fel sõ
vég zett sé gi szint

A B C D E F G H I J

Ku ta tói mun kát se gí tõ mun ka kör

3. ügy vi võ-szak ér tõ * * * * *

Egyéb mun ka kö rök

4. ügy in té zõ (gaz da sá gi, mû sza ki,
  igaz ga tá si)

* * * *

5. ügy vi te li * * * * *

6. szak mai szol gál ta tó * * * *

7. mû sza ki szol gál ta tó (fenn tar tá si,
  üzem vi te li al kal ma zott, tech ni-
  kus, la bo ráns, szak mun kás, se géd-
  mun kás, ki se gí tõ al kal ma zott)

* * * * *

Fõ mér nök be so ro lás hoz mes ter fo ko zat vagy alap fo ko zat és szak irá nyú szak kép zett ség szük sé ges.

Mû sza ki fej lesz tõ mér nök el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni azt a mes ter fo ko zat tal vagy alap fo ko zat tal és ter mé -
szet tu do má nyos vagy mér nö ki szak irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zot tat, aki mû sza ki fej lesz tõ te vé -
keny sé get foly tat.

Ügy vi võ-szak ér tõ el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni azt a mes ter fo ko zat tal vagy alap fo ko zat tal és szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ, ön ál ló te vé keny sé get, szak ér tõi mun kát vég zõ köz al kal ma zot tat (pl. a jog ta ná csost, a jogi elõ adót,
a köz gaz dászt), to váb bá a ku ta tó hely funk ci o ná lis egy sé gé nek ve ze tõ jét és he lyet te sét, aki nem vesz részt a ku ta tás ban.
A gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ jé nek mes ter fo ko zat vagy alap fo ko zat mel lett szak irá nyú (pénz ügyi, szám vi te li, közgaz -
dasági) szak kép zett ség gel is ren del kez nie kell.

Ügy in té zõ (gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si) el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni a kö zép is ko lai vég zett sé get iga -
zoló szak ké pe sí tés sel vagy kö zép is ko lai vég zett ség gel és fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet nem ta nú sí tó – fel sõ fo kú szak ké -
pe sí tést iga zo ló – bi zo nyít vánnyal vagy alap fo ko zat tal ren del ke zõ, szak mai dön tés-elõ ké szí tést vég zõ köz al kal ma zot tat.

Ügy vi te li el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni azt az ad mi niszt ra tív jel le gû mun kát el lá tó köz al kal ma zot tat, aki
alap fo kú vagy kö zép is ko lai vég zett ség gel és arra épü lõ szak irá nyú ké pe sí tés sel vagy alap fo ko zat tal ren del ke zik.

Szak mai szol gál ta tó el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni azt a köz al kal ma zot tat, aki alap fo kú vagy kö zép is ko lai
vég zett sé get igény lõ szak ké pe sí tés sel vagy fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tést iga zo ló
bi zo nyít vánnyal vagy alap fo ko zat tal és szak irá nyú szak kép zett ség gel a ku ta tó la bo ra tó ri u mok ban köz vet le nül se gí ti
a ku ta tók mun ká ját. E mun ka kör ben fog lal koz ta tott fel sõ fo kú tech ni ku si vég zett ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zott be so -
ro lá sát az „E” fi ze té si osz tály ban elõ írt, fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tés ként kell
figye lembe ven ni.

Tech ni kus, la bo ráns mun ka kör ben a be so ro lás szem pont já ból fel sõ fo kú szak ké pe sí tés sel egyen ér té kû nek kell te kin -
te ni an nak a köz al kal ma zott nak a ké pe sí té sét, aki ipar i, me zõ gaz da sá gi vagy egyéb tech ni ku mok ban szer zett ok le ve let,
és leg alább tíz évig szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ te rü le ten dol go zott.

2007/126. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9405



A Kormány
244/2007. (IX. 25.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2007. évi egyedi termelési támogatásokról,

költségtérítésekrõl  szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi
egye di ter me lé si tá mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl  szóló 
52/2007. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mûköd tetéséhez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„a) Költ ség té rí tés a  Magyar Ál lam vas utak
ZRt. (a to váb bi ak ban: MÁV) sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz és a pálya -
hálózat mû köd te té sé hez 94 409,25”

(2) Az R. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mûköd tetéséhez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„b) Költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó ZRt. (a to váb bi ak ban:
Start) sze mély szál lí tá si közszolgáltatá -
saihoz 66 303,25”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a), b), c) pont ja ese té ben
a MÁV sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya -
há ló zat mû köd te té sé hez, a Start és a GYSEV ese té ben
a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok hoz nyúj tott költ ség -
té rí tést (ide ért ve az or szá gos mú ze u mok, az Or szág ház,
va la mint a Ter ror Háza Mú ze um is ko lai cso por tos, díj -
men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ lá to ga tá sá ból adó -
dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) az APEH ré szé re meg -
kül dött, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz for gal mi
terv ben sze rep lõ havi rész le tek ben a tárgy hó elsõ mun ka -
nap já tól igé nyel he ti, amit ré szé re az APEH a tárgy hó

15-éig fo lyó sít. Ha a vas út tár sa ság a sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tés tárgy ha vi rész le -
tét tárgy hó 12-éig nem igény li, ak kor az APEH a tárgy ha vi 
rész le tet az igény lés be nyúj tá sá nak nap ját kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül fo lyó sít ja ré szé re.”

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja ese té ben a vas úti 
pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a GYSEV ré szé re nyúj tott
költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le tek ben ve he tõ
igény be, ame lyet a GYSEV a tárgy hó elsõ nap já tól igé -
nyel het, és ame lyet az APEH az igény lést kö ve tõ 15 na pon 
be lül fo lyó sít.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá -

sa az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez dé -
sé nek a), b), c) és e) pont ja, va la mint (4) be kez dé se ese té -
ben az APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás
 folyósítási szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
ese té ben a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás 
fo lyó sí tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  §
(2) be kez dé se ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa
alap ján tör té nõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti
 folyósítási és el len õr zé si sza bá lyok az irány adók.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és
2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel az R. 1.  § (3) be kez dés
d) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
245/2007. (IX. 25.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö te -
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le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
va la mint az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõket ren de li el:

1.  §

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 (a továb biak -
ban: R.) az aláb bi 3/B.  §-sal egé szül ki:

„3/B.  § (1) Az össze vont szak el lá tás 2007. évi mó do sí -
tott elõ irány za tá ból az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben meg ha tá ro zott ke ret

a) 12 szá za lé ka ter hé re a kró ni kus fek võ be teg-szak el -
lá tást nyúj tó szol gál ta tók a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us
hó nap ra el szá molt tel je sít mény ará nyá ban,

b) 42,7 szá za lé ka ter hé re az ak tív fek võ be teg-szak el lá -
tást nyúj tó szol gál ta tók a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us
 hónapra je len tett és a tel je sít mény vo lu men-kor lát nél kül
el szá mol ha tó tel je sít mény ará nyos, az egyes szol gál ta tók
pénz ügyi hely ze te alap ján meg ál la pí tott szor zók sze rint
kor ri gált összeg nek meg fe le lõ,

c) 10 szá za lé ka ter hé re egyes or szá gos fel adat kö rû spe -
ci á lis in té ze tek, és a súly pon ti kór há zak – amennyi ben
a tel je sít mény vo lu men-kor lát és az ágy szám a 2007. már -
ci us 31-én és áp ri lis 1-jén ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés sze rin ti vál to zá sá nak ará nya nem éri el a 115 szá za lé -
kot – a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us hó nap ra je len tett és
a tel je sít mény vo lu men-kor lát nél kül el szá mol ha tó tel je sít -
mény ará nyá ban,

d) 1,3 szá za lé ka ter hé re a 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe le lõ já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó szol -
gál ta tók, a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us hó nap ra el szá molt 
tel je sít mé nyük ará nyá ban
ki egé szí tõ dí ja zás ban ré sze sül nek, mely nek össze gét az
OEP 2007. szep tem ber hó nap ban utal vá nyoz za.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ke ret 34 szá za lé ka ter hé re
a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tók,
a prog resszív be teg el lá tás 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti szem -
pon tok figye lembe véte lével 2007. szep tem ber hó nap ban
ki egé szí tõ díj ban ré sze sül nek.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ dí ja zás ban
ré sze sü lõ in téz mé nyek kö rét és a ki egé szí tõ dí ja zás együt -
tes össze gét a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 4. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik
 napon ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 245/2007. (IX. 25.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet
a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez

Kiegészítõ díjazásban részesülõ fekvõbeteg-ellátást
nyújtó szolgáltatók köre

(2007. szeptember)

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

01 0764 Bet há nia Re hab. Ott hon
Ala pít.

1 028,2

01 1034 Kom ló, Vkh. Ri. 7 493,6

01 1049 Pécs, Ba ra nya me gyei Kór ház 62 660,3

01 1052 Mo hács, VKh. Ri. 32 956,6

01 1075 Szi get vár, VKh. Ri. 32 764,6

01 2912 Pé csi Tu do mány egye tem
OEKK

414 566,2

01 9014 Szo ci á lis Háló Egye sü let 776,0

01 A062 Leo Ami ci 2002 Ala pít vány 1 025,6

01 A316 Sik ló si Kór ház KHT 2 992,7

01 C252 INDIT Köz ala pít vány 1 342,8

01 E971 Be teg ápo ló Ir gal mas Rend 739,5

01 H770 Har kány, Zsig mon dy
Gyógyf. KHT

14 495,0

01 K221 KOVÁCSSZÉNÁJA,
Mér föld kõ Egye sü let

612,7

02 1084 Baja, VKh. Ri. 56 721,6

02 1122 Kecs ke mét, BKM Ön korm.
Kór há za

210 417,4

02 1129 Ka lo csa, VKh. Ri. 36 169,7

02 1135 Kis kun fél egy há za, Vkh. Ri. 15 882,4

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is
Kh. KHT

71 443,2

03 1243 Oros há za, V. Egy. Gy.-M.
Int.

36 980,2

03 1248 Gyu la, Pán dy Kál mán
MKh. Ri.

176 319,4
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

03 1249 Bé kés csa ba, Rét hy Pál
VKh. Ri.

58 362,0

03 C927 Nagy szé nás, Bé kés M. Szoc.
Otth.

1 377,7

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg.
KFT.

920,2

04 1301 Ede lény, Koch Ró bert Kh. 11 569,7

04 1332 Izsó fal va, Pszich. Szakk. 6 495,4

04 1335 Ka zinc bar ci ka, VKh. 22 945,4

04 1349 Mis kolc, BAZ. M. Kh.
Egye te mi Okt.

270 945,7

04 1368 Ózd, Al má si Ba logh Pál Kh. 40 516,1

04 1393 Mis kolc, Sem mel we is
Kh. Ri. EOkt.

84 738,9

04 1394 Mis kolc, Szent Fe renc kór ház 13 475,7

04 1403 Szik szó, II. Rá kó czi F.
Kór ház

12 114,4

04 1407 Sá to ral ja új hely, Er zsé bet
VKh.

44 684,0

04 1430 Mis kolc, Di ós gyõ ri Kh. 34 236,0

04 3570 Mál tai Gon dos ko dás KHT 2 854,5

04 9152 Me zõ kö vesd, M. Re u ma KH. 13 221,2

05 1454 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé bet
KH. R

26 639,0

05 1460 Makó, Dr. Di ósszi lá gyi S.
V. Kh.

20 622,6

05 1479 Sze ged MJV. Önk. Kór há za 53 190,3

05 1484 Deszk, Mell ka si Be tegs.
Szakkh.

23 364,8

05 1487 Szen tes, Cs. M. Önk.
dr. Bu gyi I. KH

76 929,5

05 2917 SZTE SZAOTE Cent rum,
Sze ged

359 354,5

05 3199 Sze ged, Dr. F.T.
Ifj. Drog centr.

238,0

06 1568 Szé kes fe hér vár, Szt. György
MKh

206 875,8

06 1583 Mór Vá ro si
Kór ház-Ren de lõ int.

5 841,5

06 A076 Si rály KHT 2 017,3

06 A124 MRE KIMM Drog te rá pi ás
Ott ho na

829,4

06 C975 Nap fény 2001 KHT 1 552,3

06 H681 Du na újv, Szent Pan ta le on Kh. 
KHT

101 812,9

07 1601 Csor na, Mar git Kh. 13 157,9

07 1630 Ka pu vár, Lum ni czer S.
Kh.-Ri.

13 722,3

07 1640 Gyõr, Petz A. Me gyei
Ok ta tó Kh.

184 418,5

07 1644 Mo son ma gya ró vár,
Ka ro li na Kh.

30 194,8

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

07 1663 Sop ron MJV. Er zsé bet Kh.
DEOEC

62 858,0

07 2914 Sop ron, Ál la mi Sza na tó ri um 30 106,8

08 1683 Be rettyó új fa lu, Te rü le ti Kh. 48 100,3

08 1694 Deb re cen, Ke né zy Gy.
M. Kh.

120 943,1

08 2894 DE OEC, Deb re cen 541 909,0

08 C872 Hos pit KKT, Haj du ná nás 2 332,9

09 1806 Eger, Mark hot F. MKh. 128 465,0

09 2899 Mát rai Gyógy in té zet 22 228,6

09 H538 Gyön gyös, Bu gát P. Kh. Eü.
KHT.

33 663,9

09 K007 Hat va ni Kór ház Kft. 33 624,4

10 1865 Esz ter gom, Va sza ry Ko los
Kór ház

49 448,4

10 1869 Kis bér, Batt hy ány
Szak kór ház

5 427,9

10 1871 Ko má rom, Se lye Já nos Kh. 9 154,9

10 1876 Ta ta bá nya, Szt. Bor bá la
Kór ház

120 605,6

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 3 303,6

10 1894 Tata, V-i Re hab. Szakkh.
és Ri.

7 071,9

10 A952 Ma gyar-Kék ke reszt
Egye sü let

1 227,1

10 C771 Hos pi ce Sze re tet szolg.
Ala pítv.

1 790,2

10 H615 Do ro gi Szt. Bor bá la Szakkh.
KFT

6 324,6

11 1903 Ba las sa gyar mat,
Dr. Ke nes sey Vkh.

42 693,7

11 1928 Sal gó tar ján, Szent Lá zár
M. Kh.

100 919,1

11 1945 Pász tó, Mar git Kór ház 6 789,1

12 1974 Ceg léd, Tol dy F. Kh. Ri. 67 023,4

12 2010 Ke re pes tar csa, Flór F. Kh. 117 347,3

12 2026 Nagy kõ rös V. Ö. Re hab.
Szakkh. Ri.

12 543,3

12 2049 Szent Ró kus Kór ház, Bp. 6 180,5

12 2073 Tö rök bál in ti
Tü dõ gyógy in té zet

39 074,5

12 2095 Vác, Já vorsz ky Ödön Vá ro si
Kh.

75 685,8

12 2911 POMÁZ, Gál fi Béla KHT 25 985,9

12 3066 M. M. Sz. Sz. Vác 5 132,3

12 A181 E. P. K. Re ha bi li tá ci ós
Ott hon

1 041,8

12 B305 Ve res egy ház, Misszió
Eü. Kp. KHT

2 787,6

12 C613 Eu rop-Med KFT, Bu da örs 2 952,9

12 C843 Se gí tõ Kéz Ala pít vány,
Gö döl lõ

847,7
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

12 E717 MH Ve rõ ce Be teg ott hon 6 466,0

12 E924 Tel ki Kór ház Egész ség ügyi
Kft.

2 736,3

12 H347 Szi get ha lom, Egy. Szoc.
G. Á. Int.

611,4

13 2137 Ka pos vár, Ka po si Mór
Ok ta tó Kh.

189 638,8

13 2146 Mar ca li, VKh. 24 623,8

13 2152 Nagy atád, VKh. 27 564,3

13 2162 Sió fok, VKh. 49 106,6

13 H192 Dió tö rés Ala pít vány 723,9

13 H275 Ka pos vá ri Egyet. Eg. tud.
Cent rum

7 381,7

14 2209 Fe hér gyar mat,
Szat már-Be re gi Kh.

50 810,6

14 2219 Nagy kál ló, M. Önk. Pszich.
Szakkh

24 727,1

14 2224 Nyír egy há za, Jósa A. Me gyei 
Kh.

320 960,7

14 2230 Kis vár da, Fel sõ-Sza bol csi
Kh.

54 499,5

14 2242 Má té szal ka, Te rü le ti Kór ház 46 145,2

15 2324 Szol nok, He té nyi G. MKh. 156 676,0

15 2377 Jász be rény, Er zsé bet Kh. Ri. 26 997,0

15 2378 Kar cag, Ká tai Gá bor Kh.-Ri. 42 010,2

15 8002 MÁV Kór ház és Rend int.,
Szol nok

13 124,7

15 C338 Kun he gyes, Eü. KHT 1 674,1

15 K126 Me zõ túr Vkh.-Ri. Eü. Szolg.
Kft.

11 424,2

16 2392 Bony hád, V. Kh. Ri. 4 566,4

16 2425 Szek szárd, Ba las sa J. M.-i
Kh.

154 340,4

16 4712 Dom bó vá ri Szent Lu kács
Eü. KHT

36 124,4

16 A132 KIMMTA Ala pít vány,
Zsib rik

895,3

17 2493 Mar ku sovsz ky Vas Me gyei
Kór ház

225 512,4

17 2524 Cell dö mölk, Ke me nes al jai
Kh.

10 258,6

17 2531 Sár vár, V. Kh. Ri. 8 825,8

17 E966 Kör mend, Dr. Batt hy á nyi
Kh. KFT

6 476,1

18 2535 Ajka, Ma gyar Imre Kór ház 43 255,4

18 2572 Veszp rém, Csol no ki F. M.
Kh. Ri.

148 050,9

18 2586 Pápa, Gr. Es ter há zy
Kh.-Sza kamb

28 059,9

18 2601 Far kas gye pû, M.
Tü dõ gyógy int.

19 844,0

18 2611 Zirc, V. Er zsé bet Kh. 3 415,0

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

18 2893 Ba la ton fü red Ál la mi Kór ház 48 276,7

18 4184 Sü meg, Vá ro si KH-RI. 17 169,5

18 4816 Ba la ton fü re di Hon véd
Szív szan.

6 160,6

18 B054 Al ko hol-Drog se gély
Am bu lan cia

1 044,7

18 C149 Pan non Rep ro duk ci ós Int.
KFT

1 578,4

18 H505 Pa lo ta hosp KFT., Vár pa lo ta 6 554,6

18 K086 Dr. Deák J. Kh.
Gyógy bar lang Kft.

7 871,5

19 2703 Keszt hely, V. Kh. Ri. 21 007,9

19 2734 Za la eger szeg, M.-i jogú
Kór ház

151 825,2

19 2747 Nagy ka ni zsa, V. Kh. Ri. 81 435,1

19 4815 Hé ví zi HÉMORI Hon véd Kh. 15 405,8

19 H098 Hé víz, Szent A. Re u makh.
GyF. KHT

16 087,4

20 0711 Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let 1 669,5

20 0765 HT MEDICAL CENTER
KFT.

2 086,3

20 2872 Bet hes da Gyer mek kór ház,
Bp.

16 908,6

20 2873 Baj csy-Zsi linsz ki Kór ház,
Bp.

137 028,7

20 2877 Heim Pál
Gyer mek kór ház-Rend. I.

68 613,0

20 2878 Szent Ist ván Kh.-Ri., Bp. 227 469,8

20 2879 Jáhn Fe renc Dél-Pes ti Kh.,
Bp.

146 484,6

20 2880 Szent Já nos Kór ház Ri., Bp. 185 505,7

20 2885 Szent Mar git Kór ház, Bp. 51 041,0

20 2886 Pé ter fy Sán dor u. Kór ház, Bp. 158 789,1

20 2887 Nyí rõ Gyu la Kór ház, Bp. 37 103,2

20 2889 Szent Imre Kór ház, Fõ vá ro si
Önk.

142 804,5

20 2890 Ká ro lyi Sán dor Kór ház, Bp. 74 140,0

20 2891 Uzso ki u. Kór ház, Bp. 202 143,4

20 2892 Vi seg rá di Re hab. Szak kór ház 14 690,4

20 2896 Gott se gen György Orsz.
Kard. Int.

128 461,5

20 2897 OKTPI 65 563,0

20 2902 OPNI 30 139,1

20 2903 OITI 53 504,5

20 2906 ONKI 257 105,0

20 2907 ORFI 25 775,0

20 2909 OBSI 57 353,5

20 2910 OSEI 5 338,6

20 2913 OORI 34 963,6

20 2915 Sem mel we is Egye tem 614 562,4

20 2916 Sváb he gyi Orsz. GyPF. Int. 409,5
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

20 4026 MAZSIHISZ, Bp. 15 879,2

20 5086 Ma gyar Hos pi ce Ala pít vány 773,5

20 5092 Bp.-i Mód szer ta ni Szoc. Kp.
és I.

3 567,8

20 6072 Bu da pes ti Szent Fe renc
Kór ház

3 432,8

20 7990 Va das kert Ala pít vány 4 049,0

20 8213 Em ber ba rát Ala pít vány 3 046,4

20 8714 KAÁLI In té zet KFT. 11 252,4

20 B311 Min dent a be te ge kért Ala pítv. 2 451,9

20 B439 Vas út Egész ség ügyi KHT 12 870,0

20 C030 Ste ri li tás KFT, XI. ker. 1 304,9

20 C069 Bu dai Ir gal mas Rend Kór ház
KHT

44 035,5

20 C247 For gács Int. Eü. Szolg. BT,
XX. k.

875,0

20 C278 Ke len Kór ház Kft. 609,1

20 E361 Se gély He lyett Esély Ala pítv. 2 263,5

20 H502 Bu dai Gyer mek kór ház és Ri.
KHT.

3 721,0

20 H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft. 13 308,4

20 K403 ÁEK 232 764,9

Össze sen: 9 870 000,0

Kiegészítõ díjazásban részesülõ járóbeteg-szakellátást 
nyújtó szolgáltatók köre

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás
össze ge
(E Ft)

02 1113 DUNAVECSE Vá ro si
Ön kor mány zat

1 175,5

02 1136 Kis kõrös, V. Sza korv. Ri. 1 161,9

02 B038 Bá csal má si Eü. Szolg. KFT 1 816,4

03 0668 VIS MEDICA KFT 1 478,8

03 1191 Bé kés, V. Egy. Eü. Int. 3 729,9

03 1207 Gyo ma end rõd, Eü. és Szoc.
Int. G.

1 758,1

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg.
KFT.

2 933,6

04 1345 Ti sza új vá ros, V. Ri. 4 576,4

04 1355 Me zõkö vesd Ri. 3 014,4

04 1391 Sá ros pa tak, V. Ri. 2 765,9

04 1400 Sze rencs, ESZEI 3 880,2

05 1444 Csong rád, Dr. Szar ka Ö. Egy. 
Eü. I.

1 950,5

05 B169 Kis te le ki Eü. KHT 2 384,3

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás
össze ge
(E Ft)

06 H059 Bics kei Eü. Közp. Szolg.
KFT

6 112,2

08 1710 Haj dú szo bosz ló, V. Egy. Eü.
Int.

2 259,1

08 1737 Püs pök la dány, V. Egy. Eü.
Int.

1 879,0

09 1842 He ves, V. Eü. Szolg. 1 923,4

09 3245 Fü ze sa bony, Eü. Köz pont 743,2

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 3 555,2

10 E226 Do ro gi Szt. Bor bá la KHT. 2 886,4

12 1966 Aszód, Sza korv. Ri. 1 587,0

12 1980 Dr. Ha lász G. Sza korv. Ri.
Da bas

6 794,5

12 1984 Du na ke szi Vá ros Sza korv.
R.I.

2 904,9

12 1996 Gyöm rõ, Szak or vo si
Ren de lõ int.

1 749,8

12 1999 Gö döl lõ, Tor may Ká roly Eü.
Közp.

3 692,1

12 2023 Mo nor Szak or vo si
Ren de lõ int.

3 816,0

12 2027 Nagy ká ta, Sza korv. Ri. 2 698,0

12 2041 Pi lis vö rös vár, Sza korv. Ri. 2 764,4

12 2052 Szent end re, Egész ség ügyi Int. 4 194,3

12 2057 Szi get szent mik lós, Sza korv.
Ri.

7 386,0

12 2090 Ve csé si Egész ség ügyi
Szol gá lat

4 303,0

12 2103 Érd, Szak or vo si
Ren de lõ in té zet

7 219,1

12 3041 Rác ke ve, Szak or vo si
Ren de lõ int.

2 384,3

12 3370 Szob, Szak or vo si Ren de lõ 511,3

12 B305 Ve res egy ház, Misszió Eü.
Kp. KHT

2 043,7

12 C613 Eu rop-Med KFT, Bu da örs 9 316,5

12 H199 Men For Care KFT 3 532,1

13 3205 Barcs, Já ró be teg el lá tó In tézm. 1 761,2

13 A216 Fo nyód Eü. KHT 2 645,5

15 2344 Kun szent már ton, Vá ro si. Eü.
Kp.

870,6

15 2372 Tö rök szent mik lós, Egy Gy-M 
Int.

2 036,0

16 2436 Paks, Ren de lõ in té zet 2 521,8

19 2723 Len ti, Dr. He tés F. Sz. Ri. 1 283,5

Össze sen: 130 000,0”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1072/2007. (IX. 25.) Korm.

határozata

a nyári aszály következményeirõl és az azokkal
összefüggésben szükséges intézkedésekrõl

1. A Kor mány fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz tert, hogy az or szág egész te rü le té re vo nat -
ko zó an is mer je el a 2007. nyá ri aszályt a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 11. cikk (7) be kez dé se
sze rin ti ter mé sze ti csa pás hoz ha son ló ked ve zõt len ég haj -
la ti je len ség ként és dol goz za ki a ha tás kö ré be tar to zó
 intézkedéseket.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány – a szar vas mar ha-, a ser tés- és ba rom fi -
tar tók idõ já rá si okok és a nem zet kö zi pi a ci hely zet  miatt
rob ba nás sze rû en meg nö vek võ költ sé ge i nek mér sék lé se,
köz tük a ha tó sá gi ál lat egész ség ügyi in téz ke dé sek költ sé -
ge i nek rész le ges át vál la lá sa ér de ké ben – egyet ért az zal,

hogy az eh hez szük sé ges sa ját for rást 2007-ben az FVM
sa ját ha tás kör ben biz to sít sa. A 2008. évi költ ség ve tés
végre hajtása so rán az eh hez szük sé ges for rá so kat leg fel -
jebb 4,0 mil li árd Ft összeg ben le het figye lembe ven ni.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal, il let ve 2008. ja nu ár 1-jé tõl

 fo lya ma to san

3. A Kor mány a szür ke- és fe ke te gaz da ság vissza szo rí -
tá sa ér de ké ben:

a) szük sé ges nek tart ja a kom plex – ál lat egész ség ügyi
és adó ügyi szem pon tú – el len õr zés és a szank ci o ná lás
 fokozását, el sõ sor ban a hús- és ba rom fi ter mé kek nél a
 végsõ ér té ke sí té si he lye ken, fel hív ja az érin tett mi nisz te re -
ket en nek so ron kí vü li meg szer ve zé sé re;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

b) el ren de li a me zõ gaz da sá gi áru szál lí tás kí sé rõ do ku -
men tu ma i ra vo nat ko zó jog sza bá lyok olyan tar tal mú fe lül -
vizs gá la tát, amely ha té ko nyan biz to sít ja az áru ere de té nek
el len õr zé sét.

Fe le lõs: pénz ügy 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

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

4. 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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



2007/126. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 9415



9416 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/126. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. 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: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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