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HAZIREND
I. BEVEZETES

A FrivirrosiOnkormdnyzat Kamaraerdei Uti ldosek Otthona legfclbb celjanak tekinti a tevekenysegi korebe
tartozo feladatok magas szinvonal0 ell6t6s6t, az idosek 6letminris6g6nek javitasAt az osszehangolt
gondoz6si-6pol6si tev6kenys6ge 6ltal.

Eloregedo t6rsadalmunkban aktivan r6szt kiv6n venni az idrjsek eletkorrilmenyeinek javitAsaban.

Elhivatottan vallalja az oreged6s jelentette kihivAsokat, t6mogat6st ny[jt e vesztesegekkel 6s
v6ltozasokkal teli idriszakban a lak6k es v6rakozok sz6m6ra.
Tev6kenys6ge jo min6s6get hat6kony modszerek alkalmaz6s6ual, az elliitottak igenyeit messzemenoen
szem el6tt tartva klvanja biztositani.
1. A h6zirend c6lja szabdlyozni, r<igziteni:

. az intezmeny 6ltal ny[jtott szolgaltatasok kor6t,

. a szolg6ltatasok ellen6rizhetos6g6t,

. az elliitottak es dolgozok kapcsolat6nak modjfrt,

. a hum6nus 6s demokratikus egytitteles szUks6ges norm6it,

. a szem6lyi6s intezmenyi vagyon v6delm6t,

. az 6rdekk6pviselet modjiit 6s ezzel egyar5nt v6deni az egy6ni es kozossegi
6rdekeket,

. valamint az int6zm6nyi jogviszonnyal kapcsolatos k6rdeseket.
2. A H6zirend rendeltet6se
A HSzirend olyan szab6lyokat tartalmaz, amelyek megtartisa az ell6tottakra, a hozzllarlozokra, a

I6togatokra, az onk6ntesekre 6s dolgoz6kra n6zve egyar6nt kotelezo.
Az intezmenyben folyo gondoz6si- 6pol6si tevekenys6g, a betegell6t6s biztosit5sa 6s az ell6tottak
nyugalma erdek6ben az int6zm6nyi Hazirendben foglalt szabfrlyokat mindig szem elott kell tartani, segltve
az ell5tottakkal kapcsolatos tevekenys6gek zavartalans6g6t, ezzel is t6mogatva a betegt6rsak
gyogyul6s6t, a lakot6rsak nyugalmat.

II. AZ INTEZIVIENYI ELLATAS IGENYBEVETELE

A Fov5rosi 0nkorm6nyzat a budapesti bejelentett lakcimmel rendelkezo szemelyek elhelyezeseben
illetekes (ez lehet lako, vagy tartozkod6si hely). Az ellatas ig6nybevetelenek feltetele, hogy a k6relmezo
gondoz6si sztikseglet ertekeles alapjan legaliibb lll. fokozattal rendelkezzen - teljes ellat6sra szorulo -,

illetve a kUlon jogszab6lyban meghat6rozott egy6b korrilmenyeken alapulo gondozdsi szrikseglet
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megletet az int6zm6nyvezet6 meg6llapitsa (tovfrbbiakban: gondoz6si szukseglet), de rendszeres

fekvobeteg-gyogyint6zeti kezel6st nem ig6nyel.

lgenybe veheti az int6zm6nyi ell6tast a jogosult k6relmeztjvel legalabb egy eve egytitt 6ki h6zast6rsa,

6lett6rsa, testv6re es fogyatekos kozeli hozzblarlozoia az 1993. evi lll, Tv.68/A $ (3) bekezd6s6ben

meghat6rozott gondoz6si sztiks6glet hiirny6ban is.

A ferohely legfeljebb 150/o-ttig az 1993. 6vi lll, torveny 68/A. S (3) bekezdese szerinti gondozAsi

szUks6glettel nem rendelkezci szem6ly is ell6thato,haazell6t6st igenylo vagy a teritesi dijat megfizetci

m6s szem6ly, ir6sban v6llalja a szolg6ltat6si onkoltseggel azonos m6rt6krj szem6lyi teritesi dij

megfizet6s6t,
Az ,,6tlagot meghalado min6s6gtl elhelyezesi kortilm6nyeket biztosito f6rcihelyek" eset6n belepesi

hozzfrj€rrulirst, valamint az 6rv6nyes intezm6nyi t6rit6si dijjal azonos mertekU szem6lyi t6rit6si dijat kell

megfizetni,
Az int6zm6ny ferohelyeinek 10%-6ig az a szem6ly is ell6thato, aki az int6zm6ny ell6t6si terulet6n

(Budapesten) nem rendelkezik bejelentett lak6hellyel vagy tartozkod6si hellyel. Az illet6kess6gi tertileten

kivrllrdl lrkezo k6relmek elbirirltrstrrol es int6zmenyifelv6telrtil az int6zm6nyvezeto dont.

Az int6zm6nyvezet6 az int6zm6nyi elhelyezes ir6nti k6relmek be6rkez6se ut6n szoban vagy irSsban

6rtesiti az ellirtirst ig6nylot, illetve torv6nyes k6pvisekij6t a k6relem nyilvirntart6sba v6tel6rol, az

ekigondozis, a gondoz6si szriks6glet vizsgfrlat idrlpontjarol. Az eltigondozirst v6gzo szem6ly szobeli

tajekoztat6sl ad az int6zm6ny HZrzirendj6rol, s Stad6sra kertll a Megallapodtts tervezete is.

Az int6zm6nyben beutalo hatArozattal, vagy k6toldal0 megirllapod6ssal rendelkezo jogosult lakhat.

2. Az ell6t6s ig6nybev6te16nek felt6telei
Az int6zm6nyben folyo szem6lyes gondoskodas igenybev6tele az ellStAst igenylo, vagy torv6nyes

kepvisekije (1. Cselekvok6pes: elliit6st igenyl6, 2. Korlirtozottan cselekv6k6pes: torv6nyes k6pviselo

beleegyez6se, 3. Cselekvrjk6ptelen: torv6nyes k6pviselo, 4, ldeiglenes gondnoks69 alatt l6vrj:

Gy6mhivatal elozetes jov6hagytrsa szuks6ges az ideiglenes gondnok k6relm6hez) szobeli, ir6sbeli

k6relme alapjin tortenik.

Az int6zm6nyifelveteli k6relmekrol6s a soron kivrili elhelyez6srril az int6zm6ny vezetrije dont. A felveteli

k6relem elutasitdsa ir6sban tortenik. Amennyiben a k6relmezci, illetve torv6nyes k6pvisel6je az

int6zm6nyvezeto dont6s6t vitatja, \gy az 6rtesit6s k6zhezv6tel6tcil szirmitott 8 napon beltll a
Fopolg6rmestern6l panasszal 6lhet. llyen esetben a Fopolgirrmester hat6rozattal dont az elhelyez6s

kerd6s6ben.

Az int6zm6nyi elkitas igenybev6telenek feltetele, hogy az ell6t6st ig6nylo es/vagy torv6nyes kepviseloje

a bekoltozest megekizoen a H6zirendet szoban vagy ir6sban megismerje. Felv6telkor ir6sban nyilatkozik

arrol, hogy annak szabirlyait tudom6sul vette, 6s betartja. A f6rohely elfoglal6sakor a H6zirend egy

peld6nya 6tadtrsra keruil az ell5tott r6sz6re.

Az int6zm6nyvezetri az ell6t6s megkezd6se elcitt az ellirtottal 6s/vagy torv6nyes kepviselcijevel

Megiillapodtrst kot. Az intezmenyi felv6telt kovetoen az ell6tottal 6s/vagy torv6nyes kepviseloj6vel,
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valamint hozzblarlozolaval ismertetni kell az elltrtashoz kapcsolodo valamennyijogot 6s kotelezetts6get,
valamint tdjekoztat6st kell adni az 6rdekk6pviseleti szervekrrjl.

3. F6r6hely kijelril6se
A f6rtihely kijelolese 6s vAltoztat6sa az int6zm6nyvezeto feladata. Dont6se meghozatala sor6n
figyelembe veszi az ellatott szemelyis6gi jogait, a szakmai team javaslatAl, az int6zmenyben folyo
hat6kony gondozas-apolas biztosit6sdt, szem elott tartja az intezmeny mUkodeseben torteno
v6ltoz6sokat is.

4. Az int6zm6nybe trirt6n6 bek<iltriz6s fontos szabilyai

4.1 . Az i nt6zm6nybe bevi het6 h aszn 6 lati t6 rgya k krire, 6rt6kmeg rirz6s

. Az ell6t6sban r6szesrilo bekoltoz6skor behozhatja a napi eletehez n6lkrilozhetetlen
hasznAlati t6rgyait (mobiltelefon, ora, borotva stb.), szorakoztato elektronikai tiirgyait
(televizio, r6dio, magno stb.), valamint also 6s felso ruh6zatat, liibbelijet.

. Az ellatott bekoltoz6sekor haszn6lt, 6s/vagy az int6zm6nyben tartozkod6s ideje alatt
sztiks6gesse v6lt testkozeli (pl. szemuveg, fogSszati protezis, hallokeszrllek. stb.) es
testt6voli gyogy6szati seg6deszkozok (pl. mechanikus 6s elektromos kerekesszek), melyek
ktilonbozo erteket kepviselci targyi eszkozok, haszn6lat6bol keletkezo, es 6rzesebcil fakado
k6rok6rt az lnt6zm6nyt semminemri felekisseg nem terheli.. Az elhelyezesi lehetosegekre tekintettel nagyobb m6retri haszn6lati targyak (b0tor, egyeb
berendez6s, szrinyeg stb,) behozatalSra csak egyedi esetekben kerrllhet sor, az int6zmeny
vezetojenek el6zetes ir6sos enged6ly6vel.

. A lakoszob6kban tartott 6rt6kekdrl az int6zm6ny felelosseget nem v6llal,

4.2. Vagyonmeg6z6s

4.2.1 .T fizv 6del m i szem pontok
TUzv6delmi szempontbol az inl6zm6ny szob6inak eloter6ben, lakoszob6iban, 6s azok erkely6n tilos
tartani 6s haszn6lni mindennemfi villamos melegltci 6s hrisugirzo keszuleket (fozolap, iranyltott
hosug6zo, kenyerpirit6 stb.).

A lakoszob6kban 6s azok erk6lyein tilos a f6z6s 6s a doh6nyz6s.

Kiz6rolag a tfizv6delmi szab6lyoknak megfele16 elektromos h6ztartasi berendez6s (pl. kavefdzci, vasal6,
mikrohull5m0 stito stb,) a vezetti 6polo engedelyevel,6s csak a kijelolt helyen, a szob6k elotereben
haszndlhato. Az elektromos eszkozok karbantart6sArol a tulajdonos gondoskodik. f iz- 6s
robban6svesz6lyes anyag (pl. benzin, gazpalack stb.) nem t6rolhato a lak6szob6ban. A megfelelo
elhelyez6s ellenorz6se a szolg6latot teljeslto apolo feladata. Amennyiben b6mely keszrilek hasznalata
nem rendeltet6s szerint tort6nik, vagy az ell6tott egeszsegi allapotaban roml6s kovetkezik be, a kiadott
enged6ly visszavon6sra kenllhet, s a k6szrilekelahozzbtartozo koteles elvinni az intezmenybol.

4.2.2. Bizton s69 i szem po nto k
A gondoz6st igenybe vevti nem tarthat maganal olyan t6rgyakat, amelyekkel onmaga, illetve m6sok
6let6t, testi eps6get vesz6lyezteti (pl. fegyver, g6zspray, k6bitoszer, ritci-, v6go-, sz0roeszkoz, kiveve
6tkez6shez szriks6ges eszkoz stb.)
A jogszabalyban meghat6rozott ktilon gondoz-rsi egys6gekben ellatott koz6ps0lyos vagy s0lyos demens
ell6tottak eset6ben a fenti tilalmi t6rgyak kore kib6vrll az 6tkez6shez haszn6latos eszkozokkel is.
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I!I. TERITESI DiJ

1. lnt6zm6nyi t6rit6si d'tj

A szem6lyes gondoskodast ny0jto ell6t6sert teritesi dijat kellfizetni. Az int6zm6nyi t6rit6si dijosszeget

a fenntarto konkr6t osszegben rendeletben irllapitja meg, mely alapj6n az int6zm6ny vezettije szemelyi

t6rit6si dijat egy osszegben allapit meg, melyrcil az ellirtirst ig6nylot 6s/vagy torv6nyes kepviselojet a

lVleg6llapodas megkot6sekor Ir6sban t6jekoztatja,

A Frijegyzci ingyenes ell6tirsban r6szesiti azt az ell6tottat, aki jovedelemmel 6s tart6sra k6pes egyenes

5gi lesz6rmazottal nem rendelkezik 6s/vagy jelz6logjog alapj6ul szolg6lo vagyona nincs. A jovedelemmel

nem rendelkez6 ell6tottak resz6re szem6lyes szuks6gleteik fedez6sere az int6zm6ny koltcipenzt biztoslt.

Koltripenzt kell biztositani annak az ell6tottnak is, akinek a t6ritesidijat vagyona terh6re 6llapitottSk meg.

A koltopenz osszege nem lehet kevesebb a t6rgy6v janu6r 1-jen erv6nyes oregsegi nyugdij legkisebb

osszeg6nek ZO%-Andl, amennyiben a t6rit6si dij vagyont is terhel akkor a t6rgy6v janu6r 1-j6n 6rv6nyes

oregs6gi nyugd'rj legkisebb osszeg6nek 30%-an6l.

Az ell5tirst ig6nyki, vagy a teritesi dijat megfizeto m5s szem6ly lr6sban vallalhatja a mindenkori

int6zm6nyit6rit6si dijjal azonos szem6lyi terit6sidij megfizetes6t. Ebben az esetben nem kell alkalmazni

azl a szabalyt, hogy az ell6tAs6rt fizetendo szemelyi t6rit6si dij nem haladhatja meg az ell6tott havi

jovedelm6nek 80%-at, tov6bba nem kell jovedelem 6s vagyonnyilatkozatot tenni. Ugyanakkor biztositani

kell, hogy az ell6t6st ilyen modon igenyki erintett ne kerriljon el6nyosebb helyzetbe, mintha a v6llal6st 6,

vagy a teritesi dijat megfizetci m6s szem6ly nem tenn6 meg.

2. Szem6lyi t6rit6si dij

A szemelyi terit6si dijal az int6zm6nyvezet6 konkr6t osszegben 6llapitja meg, melyet 6v kozben k6t

alkalommal korrigtrlhat 6s arrol az elliit6st igenyl6t 6s/vagy torv6nyes kepviselcljet, valamint a teritesi dij

kieg6szit6st megfizet6 szem6lyt az elltrt6s ig6nybev6tel6t megelozcien ir6sban.t6jekoztatja.

Az lnt6zmeny vezet6je a szem6lyi t6rlt6si dijrol es annak feltilvizsg6lat6rol ,,Ertesit6st" ad ki az ell5tott

6s/vagy torv6nyes k6pvisel6je, valamint v6llal6si nyilatkozat alapj6n, a t6rit6si dijat kiegeszito szem6ly

16sz6re.

A feltilvizsg6lat sor6n meg6llapitott rjj szemelyi terltesi dlj megfizet6s6nek idtipontj6rol a fenntarto

rendelkeziti. Az rij teritesi dij megfizet6s6re a kotelezett nem kotelezheto a feltilvizsgfilatot megelozo

id6szakra, kiv6ve, ha az ell6tott a feltilvizsgfrlatot megeloz6en - jovedelem 6s vagyon hiany6ban -
t6rit6smentesen vette igenybe az ell5tirst 6s r6sz6re visszamenolegesen rendszeres p6nzell6t5s kertilt

meg6llaplt€rsra.Ezutobbi esetben a szem6lyi teritesi dij megfizet6s6nek kezdo idopontja a rendszeres

p6nzell6t6sra valo jogosults6g kezd6 idopontja.

2.1.z11}.janu6r 1-j6t megel6z6en keletkezett int6zm6nyijogviszony eset6n a szem6lyi t6rit6si dij

meg6llapit6sa
A slem6lyi t6rit6si dijal az int6zm6nyvezetri allapitja meg, amennyiben az elltrtott rendszeres havi

jovedelmebol az int6zm6nyi t6ritesi dij megfizet6se ut6n, legal6bb a rendszeres havi jovedelem 20 Yo'

nak megfelelo osszegri zsebp6nz visszamarad.

Ha a kotelezett a szem6lyi teritesi dij osszeg6t vitatja, annak csokkent6set, vagy elenged6s6t keri, [gy a

szem6lyi teritesi dijrol szolo 6rtesit6s k6zhezv6tel6tol szirmitott 8 napon beltil a fenntartohoz fordulhat. A

fenntarto a t6rit6si dij osszeg6rrjl hat6rozattal dont.
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Amennyiben az ellStirsban r6szesrilo havi jovedelmebol a teljes osszegti intezmenyi teritesi dij
megfizet6s6re k6ptelen, ugy az ellatott jovedelmenek legfeljebb B0 %-aig terjedhet a szem6lyi teritesi
dija, figyelembe v6ve, hogy r6sz6re a mindenkorioregsegi nyugdijminimum 20 %-a visszamaradjon.
A szem6lyi teritesi dij megallapithato az ell6tdsban r6szestikj jelentcSs k6szp6nz vagy ingatlanvagyona,
ennek hi6nydban a tart6sra koteles 6s k6pes hozzblarlozo)a jovedelme terh6re is,

Az ingatlanvagyon terh6re megdllapitott szem6lyi teritesi dijjelz6logjog bejegyzessel tortenik.

2.2.2008.janu6r 1. 6s 2010. december 31 ktizcitt l6trej<ivci int6zm6nyijogviszony eset6n a szem6lyi
t6rit6si dij meg6!lapitdsa
A szem6lyi teritesi dljat az int6zm6nyvezeto az ell6tott jovedelme, illetcileg jelentcis ingatlan illetve
k6szp6nz vagyona terh6re allapitja meg. Az ingatlan vagyon terh6re megallapltott szemelyi teritesi dij es
koltopenz jelzalogjog bejegyz6ssel tortenik.

2.3,2011, janu6r 1-j6t ktivetoen l6tesitett int6zm6nyi jogviszony eset6n a szem6lyi t6rit6si d'rj

meg6llapit6sa
Az ellatas igenylesekor, illetve a t6ritesi dlj fe[ilvizsgdlatakor az ig6nyki, az elltrtott vagy a teritesi dijat
megfizeto m6s szem6ly az Szt. 1 17lB.$-a alapjan vallalhatja a mindenkori intezmenyi teritesi dijjal azonos
osszegti szem6lyi teritesi dij megfizeteset. llyen vtrllal5s eset6n a jovedelem 6s vagyonvizsg6latot nem
kell elvegezni.
Ha nem tortenik az Szt. 117l8.$-a szerinti nyilatkozattetel, akkor le kell folytatni a jovedelem- es
vagyonvizsg6latot a szem6lyi teritesi dij megallapit6s6hoz, mely sorAn meg kell allapitani az ellat6st
igenylore/igenybe vevtire vonatkozo jovedelemhanyadot. A jtivedelemh6nyad nem haladhatja meg az
el l6tott jcivedelm6nek 80%.at.

o A szemelyi teritesi dij az intezmenyi teritesi dijjal megegyezo osszeg, ha a jovedelemh6nyad eleri
vagy meghaladja az int6zm6nyi teritesi dij osszeget.

. Ha a j<ivedelemh6nyad nem 6ri el az int6zm6nyi t6rit6si dij cisszeg6t
o 6s az ell5tott jelenttis p6nzvagyonnal rendelkezik, a szem6lyi terit6si dij az intezmenyi

t6rit6si dijjal megegyezo osszeg azzal,hogy a jovedelemhanyad 6s az int6zmenyi teritesi
dij kozotti krilonbozetet a jelentcis p6nzvagyonb6l kell fedezni

o 6s az ellatott jelenttis p6nzvagyonnal nem rendelkezik, a szem6lyi t6rit6si dij a
jelent6s ingatlanvagyon kilencvenhatod r6sz6nek es a jovedelemhanyadnak az
osszege, de legfeljebb az int6zm6nyi terltesi dijjal megegyez6 osszeg.

Jelent6s p6nzvagyonnak az ellatott rendelkez6s6re ello fizetesi sz6mla pozitiv egyenlege,
bet6tszezod6s vagy takar6kbetelszerzrjd6s alapjan fenn6llo kovetel6se 6s k6szp6nze osszeg6nek azon
r6sz6t kell tekinteni, amely az int6zm6nyi teritesi dlj egy evi osszeg6t a jogosult elhelyez6sekor vagy a

t6rit6si dij fehilvizsg6latakor meghaladja.
Jelent6s ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon egyrittes ertekenek az oregsegi nyugdij mindenkori
legkisebb osszeg6nek a negyvenszeres6t meghalado r6sz6t kell tekinteni. lngatlanvagyonkent kell
figyelembe venni az ellatAs ig6nyl6s6nek vagy a fe[ilvizsg6lat idrlpontjaban az ellirtAst ig6nyl6, ellatott
tulajdon6ban allo ingatlant, valamint az 6t illeto hasznoslthato, ingatlanon fenn6llo vagyoni ertekrl jogot,

illetve az elliitiis igenyleset vagy a feltilvizsgalatot megeloz6 18 honapban ingyenesen Struh6zott
ingatlant, ha azok egyuttes forgalmi erteke az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek a

negyvenszeres6t meghaladja. Osztatlan kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyadot kellfigyelembe venni.

Ha a szem6lyiteritesidijat nem fizetik meg, illetve ha a koltopenzt az int6zm6ny biztositja, a kovetel6st a
kotelezett ingatlanvagyon6ra fenn6llo jelzalogjog biztositja. A fenntarto k6relme alapj5n az int6zm6ny
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sz6khelye, telephelye szerint illetekes szociAlis 6s gyirmhivatal a hirtral6k erej6ig jegyzi be a jelz6logjogot

A bejegyzett jelz6logjog hagyat6ki teherk6nt 6rvenyesithet6.

Na gykort gyermek f izet6s i k<itelezetts6g e - szli l6tart6s i ktitelezetts6g
Ha az ell6tott jelentos p6nz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, es a t6rit6si dij megfizetes6t m6s

szem6ly sem v6llalja, de az ellirtottnak van nagykor0, v6r szerinti vagy orokbe fogadott gyermeke (a

tov6rbbiakban: gyermek), a jovedelemh6nyad szerinti esetben a m6s Sltal viillalt szem6lyi teritesi dij - es

az int6zm6nyiteritesidij kozotti ktilonbozet (a tovirbbiakban:dljktilonbozet) megfizet6s6re az erre ir6nyulo

meg6llapodirs alapj6n a gyermek koteles.

A dijktilonbozet megfizet6se tekintet6ben a megtrllapod6st az int6zm6nyvezetti kotheti meg a
gyermekkel,

A meg6llapod6s tartalmazza

a) a megfizetendrl dijktilonbozet osszeg6t,

b,) a fizet6sre vonatkozo szab6lyokat 6s

c/ a megirllapod6s megszeg6s6nek jogkovetkezm6nyeit.

Ha a meg6llapod6rs nem jon l6tre, az int6zmeny fenntartoja a birosagtol k6rheti, hogy a Ptk. rokontartisra

ir6nyado szabalyai alapjan /a:196.S(2); a:208.S(1a)/ tart5sra koteles es k6pes gyermeket tart6si

kotelezetts6ge 6s k6pess6ge m6rt6k6vel arSnyban 6lloan a dijktilonbozet megfizet6s6re kotelezze,

A birosAg jogeros hat6rozataig az ell6tott szem6lyi teritesi dija a jdvedelemhitnyad alapiitn keril
meg6llapit6sra,

Ha a kotelezett a szem6lyi teritesi dlj osszeg6t vitatja, annak csokkent6set, vagy elenged6s6t k6ri, 0gy a

szem6lyi terit6si dijrol szolo 6rtesit6s k6zhezv6tel6tol sz6mitott 8 napon beltil a fenntartohoz fordulhat. A

teritesi dij osszeg6rol az Emberi Eroforr6sok 6s Nemzetkozi Kapcsolatok Bizottsitga dont.

2.4. Az 6tlagot meghalado min6s6gu elhelyez6si ktiriilm6nyeket biztosito ell6t6sra vonatkozo

t6rit6si dij megillapitas
Az 6tlagot meghalado min6seg(l elhelyez6si kortilmenyeket biztosito r6szlegben a fenntarto 6ltal

meghat6rozott osszegU bel6pesi hozztrj6rul6s fizetendti, Ez esetben a szem6lyi teritesi dlj az int6zm6nyi

teritesi dijjal megegyezcl, melynek osszeg6t a fenntarto rendeletben 6llapitja meg. Amennyiben a

mindenkori intezm6nyi t6ritesi dlj osszeg6nek befizet6s6t az ell6tott, vagy a t6rit6si dijat megfizeto m6s

szem6ly nem teljesiti, ugy az int6zm6ny vezetoje az ell6tottat 6tlagos felteteleket biztosit6 int6zm6nyi

ferohelyre helyezi 6t.

Ha az int6zmenyijogviszony a szezodes megkot6s6tol sz6mitott h6rom 6ven belul megsztlnik, a belepesi

hozz6j6rul6si kolts6g fennmarado idore juto idoarAnyos r6sz6t az int6zm6ny visszafizeti a bel6pesi

hozzaj6rul6st megfizetci szem6ly r6sz6re a megszfin6st kovet6 30 napon beltll. Amennyiben a jogviszony

a lako hal6la miatt sz(nik meg, 6s a befizeto a lako volt, ugy a kifizetes a jogercis hagyateki v6gz6sben

szerepki orokos r6sz6re tortenik.

2.5. T6rit6si dij elsz6mol6s6ra 6s befizet6s6re vonatkozo szabilyok
A szemelyi terit6si dijat havonta, legk6sobb a t5rgyhonapot kovetci honap 10. napjaig kell megfizetni.
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Az ellatott a k6t honapot (60 napot) meg nem halado tAvollete idej6re, a meg6llapitott szem6lyi teritesi dlj
20o/o-Alfizeti.

Ket honapot (60 napot) meghalado tavoll6te ideiere:
a) egeszs6gtigyi int6zm6nyben tortenti kezel6s6nek tartam6ra a meg5llapitott szemelyi teritesi dij

40%-et,
b) az a) pont al6 nem tartozo esetekben a szem6lyi teritesi dij 60 %-at kell fizetni.

A tavolleti napok, melyeket szabads6gon az int6zm6ny terrileten kivtll toltenek, napt6ri 6ves szinten

osszevon6sra kertilnek.

T6voz6si - vissza6rkez6si sz6nd6k bejelent6si rendje a t6rit6si dij szimit6s6hoz
Az ell6tottak (hozztiarlozok, torv6nyes kepviselclk) az elore tervezett tSvoz6si sz6nd6kot, es intezmenybe
tort6no tervezett vissza6rkezes idtlpontj6t kerjUk ir6sban bejelenteni, a t6rit6si dij elszamolas 6rdekeben
a r6szlegeken (gondoz6si egys6geben) erre a c6lra rendszeresltett nyomtatv6nyon (SZ-05/A02),
legkesobb t6voz6st megelcizri m6sodik munkanap d6lut6n 15 oririg.

A fentiekben meghat6rozott hat6ridciig bejelentett t6vollet teljes idejere a 29/1993, (ll. 17.) Korm. rendelet
28, $-a szerinti szem6lyi terit6si dijat kell az ell6tottnak fizetnie annak figyelembev6tel6vel, hogy az
int6zm6ny tertlleten tartozkod6sa idejere (bele6rtve a t6voll6t, kezdci 6s vissza6rkezes napjat) rbsz|re az
ell6tirst biztositani kell

A be nem jelentett tavollet teljes idejere a szemelyi teritesi dij teljes osszeget meg kell fizetni.

2.6. T6rit6si d ijhitral6k rendez6s6nek sza b6lya i

A teritesi dij befizetes6nek elmulaszt6sa eset6n az inllzm6nyvezetrl kotelessege a behajtassal
kapcsolatos teendok elv6gz6se,

Ha az ell6tott, az ell6tott tdrv6nyes k6pviselcije, vagy a t6rit6si dij megfizet6s6re krjtelezhet6
szem6ly a t6rit6si dijfizet6si ktitelezetts6gnek nem tesz eleget 6s az al6bbi k6t feltetel egy id6ben
fenn6ll, az int6zm6nyi jogviszony megszfi nik:

. hat honapon 6t folyamatosan teritesidij-tartozas 6ll fenn, es az a hatodik honap
utolso napj5n a k6thavi szem6lyi terltesi dljosszeget meghaladja, 6s

. vagyoni, jovedelmi viszonyai lehetciv6 teszik a teritesidij megfizeteset.

A nyilvantartott teritesi dijhatralekrol az int6zm6ny vezetoje negyed6venkent t6jekoztatja a fenntartot, Ha
a t6rgynegyedevet kovetoen az int6zm6nyvezetci 6ltal kimutatott szem6lyi teritesi dljhatralek befizetes6re
ir6nyulo felhivas nem vezetett eredm6nyre, az int6zm6ny vezetoje a Fov6rosi Onkorm6nyzat targyevi
koltsegvetesi rendelet vegrehajtasanak szab6lyai 6s a behajthatatlan kovetel6sek mers6kl6s6re,
elenged6s6re vonatkozo szab6lyok szerint jdr el.

IV. AZ EGYUTTELES SZABALYAI

1. Felkel6s ideje
Reggel a felkel6s egy6ni ig6ny szerint lehetseges 0gy, hogy az ellatottak vegy6k figyelembe, hogy a korai
felkel6sseltdrsaik nyugalmirt nezavarjitk, es idoben 6rkezhessenek meg a kozos etkezcibe a reggelihez.
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2. Lefekv6s ideje
Az esti lefekv6s egyeni ig6ny szerint lehets6ges [gy, hogy az ellStottak vegy6k figyelembe, hogy a kesoi

lefekv6ssel t6rsaik nyugalm6t ne zavarjSk, A kor6bban fekv6k nyugalma 6rdek6ben azok a lakok, akik
kes6bb fekszenek le, 6gyukat k6szitsek elo, A r6diot, televizi6t is egym6s zavar6sa nelktil haszn6lj6k.
Amennyiben a r6dio, vagy a TV kozos hasznalataban nem tudnak megegyezni, 0gy a szob6ban lak6k

csak fejhallgat6 haszn6lat6val hallgathatj6k a r6diot, a TV-t, L6mp6t, olvasol6mpAt, TV-t stb, haszn6lni-
22 6ra ut6n - a szobat6rsak kozos megegyez6se eset6n lehet. K6sribbi id6pontban a t6rrsalg6t lehet

ig6nybe venni.

3. Az int6zm6nyb6lval6 elt6voz6s, visszat6r6s rendje
Az ell6t6st ig6nybevev6nek joga van az int6zm6nyen beltili es int6zm6nyen kivrili szabad mozg6sra,
figyelemmel a sajat 6s t6rsai nyugalmSra, biztonsdg6ra.

Valamennyi fennj6ro lako - egeszs6gi 6llapota fuggvenyeben - az intezmenybol szabadon t6vozhat,

Az ellirtottakkat minden esetben k6rjrik, hogy az intezmenyb6l torteno t6voz5si szandekukat 6s v6rhato

vissza6 rkezes ri k idejet jelezzbk a szolg 6l atot te ljes itti 6po lo n a k,

Amennyiben az ell6tott az ljszakbi is int6zm6nyen kivul tolti, azt kerjrik ir6sban jelezni a mriszakvezetri

6polonak, aki ezt, az btad6 frizetben dokument6lja a pontos l6tszSm miatt. Tobb napos tirvoll6tre a2.5.1.
pontban lelrtak az i16nyadoak.

4, A hitogat6s rendje
Az ell6tottak b6rmikor fogadhatnak l6togatokat, azonban

a) Az ell6tottak nyugalma 6rdek6ben a l6togat6s javasolt ideje:

10.00 - 19.00 6ra kcizritti id6szak, melyhez k6rjrik, a lehet6s6gekhez m6rten a kozos helyis6geket,

tirsalg6kat vegy6k ig6nybe.
b) a csendes piheno 14-16 or6ig tart. A delutini csendkrlra ideje alatt a pihenni v6gyok nyugalm6nak

biztosit6sa 6rdekeben lehetoleg az ell6tottak szob6n kivril fogadjak lirtogatoikat,

c) az int6zm6nyben 19 ora utSn lirtogato a mfiszakvezeto 6polo enged6ly6veltartozkodhat, kiz6rolag a

kozoss6gi helyisegkent szolg6lo t6rsalgokban,

d) orvosi vizit idejen, 6tkez6si ido alatt a l6togatok r6sz6re a t6rsalgo helyisegek biztosltanak v5rakoz6si

lehetcis6get,

e) az orvos javaslat6ra (pl. j6rvfrny eset6n) a lirtogatfrs korlStozhato, illetve sztlneteltetheto.

Az int6zm6ny vezetcije a l6togat6s rendjet 6s a H6zirendet szand6kosan 6s s0lyosan megs6rto, zauaro

(pl, agressziv, alkoholtol erosen befoly6solt stb.) szem6ly(ek) latogatasat megtilthatja, sztiks6g eset6n az

intezm6ny teruletenek azonnali elhagy6s6ra utaslthatja.

A litogatasok nem zavarhatjik meg a folyamatos ellitist!

lgeny es el6zetes bejelent6s eset6n a l€rtogatok r6sz6re az int6zm6ny - t6rites ellen6ben - eb6det

biztosit.

K6rjiik, hogy a litogat6k az int6zm6ny teriilet6n iigyeljenek a rendre, tisztas{gra, az aut6val 6rkez6

vend6gek ktitelesek a kijeltilt parkol6helyeket ig6nybe venni!
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5. Vallasgyakorl6s
A szabad vall6sgyakorl6s lehet6segevel minden ell6tott 6lhet. Az int6zm6ny tertilet6n az ell6tottak

szem6lyis6gi jogainak figyelembevetel6vel a szervezett kozoss6gi vallis gyakorl6sAra kizAr6lag a

kozoss6gi helyisegekben van lehet6seg. Kiv6telt k6peznek ez alol azbqyhoz kotott ell6tottak, akiknek

ig6ny, jelz6s eset6n az int6zm6ny biztositja a vallErs gyakorl6siit lakoszob6ban.

A vall6sgyakorlAst segit6 - a gondoz6s-€rpol6s zavartalan biztosit6sa 6rdek6ben - tev6kenys6get 9.30 ora

ut6n kezdheti meg es hetf6t6lcsritortokig 16.00 or6ig, p6nteken 13.30 oriig bez6roan folytathatja azt, A

segitci a lakok elliit6s6t 6s vizsg6latat jelenl6t6vel a lakoszobdkban nem zavarhatja!

lVlunkaid6n t0li tev6kenys6ghez az int6zm6nyvezet6 ir6sos enged6lye szuks6ges.

6. Doh6nyz6s
Minden doh6nyzo koteles figyelemmel lenni nem doh6nyzo tdrsaira, koteles betartani a nemdoh6nyzok

v6delmercil es a doh6nyterm6kek fogyasztirsanak, forgalmaz6s6nak egyes szab6lyairol szolo 1999, evi

XLll. Torvenyt 6s a trizv6delmi elciir6sokat!

Az ell6tottak, litogatok 6s az int6zm6ny dolgozoi kiz6rolag a kijekilt helyeken dohinyozhatnak. A

kijelolt helyeken kivrili dohanyz6s (pl. lakoegysegben, lakoszoba erk6ly6n, az 6prilet bej6rata mellett,

iroda helyis6gekben, rakt6rhelyis6gekben, kozossegi helyis6gekben) szigor[an tilos, mely tilalom

megszeg6se a HAzirend megs6rt6s6nek minosril es figyelmeztet6st von maga ut6n! Amennyiben a

figyelmeztet6s ellen6re a dohlnyzbts ism6telten a kijelolt helyen kivril tortenik az a Hazirend s0lyos

megs6rt6s6nek mincisril es int6zm6nyijogviszony megszuntet6st vonhat maga ut6n.

7. Szeszesital fogyaszt6s
Az intezmenyben a kulturAlt alkoholfogyaszt6s enged6lyezett, de t0lzott mertek eset6n, amely az

intezm6ny rendj6t, a tobbi ellfrtott nyugalm6t 6s az ellSt6slzavarja,az Erdekkepviseleti Forum int6zkedest

kezdem6nye zhel az int6zm6ny vezetcij6n6l.

Ha tobbszori felszolit6s ellen6re sem v6ltoztat a lako italoz6si szok6s6n, az int6zm6nyvezelo az

int6zmenyi jogviszonyt megszri ntetheti.

A szeszesital fogyaszt6sa orvosi ellenjavallatra szigor0an tilos azon ellStott eset6ben, aki eg6szs6gi

Sllapota miatt rendszeres kezel6sben r6szesril, es gyogyszert szed, Ezen lakok eset6ben az alkohol

fogyasztdsa 6llapotrosszabbod6shoz, viselked6szavarhoz, a gyogyszerhat6s modosul6s6hoz vezethet,

melynek kovetkezt6ben onmagSra 6s kornyezet6re vesz6lyeztetr5 magatart6st tanIsithat.

8. H6zi6llatok
Az int6zm6ny terrileten hbzittllat- az akv6riumban tartott halak kiv6tel6vel - nem tarthato.

Az int6zm6ny tenilet6n elo h6zimacsk6k csak azeffe kijelolt terrlleten etethetok, azinllzmbny 6ptileteibe,
helyisegeibe, szob6iba azokal bevin n i szigor0 an tilos !

9. Takarit6s
Az int6zm6ny terrilet6n biztositottak a megfelelo higieni6s korrilmenyek, a kozos helys6gekben 6s a

lakoszobfrkban is, de adott a lehetos6g azon lakok r6sz6re, akik ezt k6rik, hogy szobiijukat onilloan
takaritsik.
Azon ell6tott, aki szob6j6t on6lloan takaritani tudja, tekintettel a lakotArsak nyugalmara, ezt 9.00 - 14.00

kozott teheti.
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Szobtrjukat onmaguk takarit6 lakoknAl az int6zm6ny dolgozoi alkalmank6nt szobaszeml6t tartanak,

melyek id6pontja esetleges, semminemri elozetes bejelentest nem ig6nyel. Az ellatott koteles szobftjitt

megmutatni, a szemle sor6n tapasztalt esetleges v6ltoztatAsi, modosit6si javaslatoknak eleget tenni.

Higieniai hiZrnyosstrg eset6n, a vezetcj 6polo azonnali takarit6st rendelhet el azon lakoszobiban is, ahol

az ell6tott on6lloan takarlt.

Az onirlloan takaritoknak az int6zm6ny tisztito szert6s az elv6gzett munkdert dijaz6st nem biztosit.

A lak6k 6s l6togatok k6telesek az int6zm6ny rendj6t, tisztas6g6t ovni 6s a megcirz6s6rt mindent

megtenni!

V. AZ INTEZMEUY ALTAL NYUJTOTT SZOLGALTATASOK

1, Etkez6s

Az int6zm6ny a napi h6romszori frj6tkez6st, A-B-C menti v6lasztAst kinirl az ell6tottak r6sz6re, akik

eg6szs6gi Allapotuknak, a vonatkozo el6ir6soknak megfelel6en, higi6nikus, kultur6lt kortilm6nyek kozott

az adott eptilet 6ttermi r6sz6ben tudj6k elfogyasztani,

Reggeli idopontja: 0800 orAtol- 09oo or6ig

Eb6d idrlpontja: 1200 orAtol - 13oo or6ig

Vacsora idcipontja: 1700 or6t6l - l Boo ordig

Mind az ellirtottaktol, mind az int6zm6ny dolgozoitol elv6rhato, hogy ezeket az id6pontokat tarts6k be,

Ekizetes megbesz6l6s alapj5n meleg 6telt a t6voll6vok r6sz6re, az elk6szit6sttil szirmitott 3 or6n beltil

lehet csak ttrrolni az int6zmeny emeletenk6nt elhelyezett hUt6szekr6nyeiben, n6vre szoloan.

Fogyaszt6sra csak hokezel6st (65"Celsius) kovetoen adhato ki. 14 ora utdn az eb6det trtadni TILOS, az

esetleges etelfert6zes elkenil6se 6rdek6ben. Az ellirtott eg6szs6gi 6llapota alapjan az int6zm6ny orvosa

javasolhat diet6s 6trendet pl. akut eg6szs6gi 6llapot v6ltoz6s eset6n, Amennyiben, az int6zm6nyi

kin6latbol az ell6tott nem latja biztositva az egy6ni speciilis dietajat (pl. veget6ri6nus, paleo 6trend) azt

egy6nileg kell megoldania. Ebben az esetben az int6zm6nyi 6tkezest orvosi igazolirs becsatol6s6ual, az

int6zm6nyvezetci fe16 kell ir6sban lemondania.

Az ell6tott eg6szs6gi allapot6ban torten6 v6ltozirs eset6n az orvos enged6lyezheli az ell6tott

lakoszobAban tort6n6 etkez6s6t. lnt6zm6nyi tulajdonban 16v6, 6tkez6shez sztlks6ges eszkoz (pl. t6ny6r,

poh6r, evcieszkoz stb.) csak a fekvci betegek r6sz6re viheto be a lakoszobttba az 6tkez6s idejere.

Az 6lelmez6ssel kapcsolatos 6szrev6teleket az 6lelmez6s vezet6j6vel 6s a dietetikussal hetente az

Elelmezesi Forumon, illetve a negyed6vente megtartott Elelmez6si Bizottsfrgi ul6seken lehet jelezni,

megbesz6lni. Az Elelmez6si Forumon elhangzottakrol feljegyz6s k6sztil. Az Elelmez6si Bizotts6gon

elhangzott 6szrev6telekr6l, bejelent6sekrol es az ar-a tett int6zkedesekrol az 6lelmez6svezettj

jegyz6konyvet k6szlt, melyet ttrjekoztat6sk6nt megktild az int6zmeny vezetojenek 6s a bejelent6st

tevrinek.

A t6lalokonyha, illet6leg a teakonyha hasznSlat6ra lehetoseg van a r6szlegekben, elcjre egyeztetett

idopontban. A haszn6lat utan, a megfelelo takarit6s a konyh6t haszn6lo lako feladata. A helyiseg nyit6sa

6s zAr6sa a mfiszakot ellatd 6polo feladata.
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A liitogatok az 6lelmiszerek behozatalan6l vegy6k figyelembe az ellatott eg6szs6gi allapot6t, a dietas

eloir6sokat, az 6telek eltarthatos6gat.

Etelmarad6kot csak az erre a c6lra rendszeresitett edenyben 6s helyen lehet elhelyezni. Etelmarad6kot,

sziraz kenyeret csak az int6zm6nnyel szerz6d6sben l6vci szem6ly jogosult elszdllltani, a HACCP

elcjirasoknak megfeleloen.

A szobdkban t6rolt 6s fogyasztott 6lelmiszer okozta eg6szs6giigyi k6rosod6s6rt az int6zm6ny nem

v6llal fele!6ss6get.

2.Ruh6zat, textiliak tisztitisa, javit6sa

Az ell6tottak SltalAban saj6t ruhSzatukat haszn6lj6k.

Abban az esetben, ha az ell6tott nem rendelkezik megfelelo mennyis6gU 6s minrisegi ruhhzallal, az

int6zm6ny - a teljes korU ell6t6s r6szek6nt - legal6bb h6rom v6lt6s 69ynem(t, h6rom v6lt5s fehernem[it,

h6loruh6t, valamint ket vSlttrs 6vszaknak megfelelci felsciruh6rzatot, cip6t, illetve egyeb l6bbelit biztosit az

elldtott r6sz6re, Az int6zm6ny 6ltal szem6lyes haszn6latra Atadott ruh6zat az int6zm6ny tulajdona. Az

elliitott nem kotelezhet6 az int6zm6ny Altal ny0jtott ruh6zat ig6nybev6tel6re.

Az int6zm6ny biztositja:
- mindennemti int6zm6nyi textilia tisztit€rs6t, javlt6s6t, cser6j6t,
- sajat textllia piperemosis6t t6ritesmentesen, heti egy alkalommal

Bekoltozeskor javasolt a ruh6zatot a lako nev6vel ellAtni (cimke, textilfilc stb. segits6g6vel) annak

6rdek6ben, hogy a tisztit6s sor6n beazonosithat6 maradjon.

Az ellAtottak a saj6t szennyes ruhAzatukat 6tv6teli elismerv6nyen adj6k 6t a kijelolt dolgozok r6sz6re,

melyet tisztitis ut6n az frtveteli nyomtatv6nyon adnak vissza a lak6 r6sz6re.

3. Szem6lyi higi6n6
A szemelyi 6s kornyezeti tisztas6g megcirz6se, fenntart6sa az ell6tottak, hozzllarlozoik es a dolgozok

kozos 6rdeke 6s feladata.

Az int6zm6ny dolgozoinak feladata a kornyezeti tisztas6g folyamatos fenntartAs6nak megszervez6se. Az

intezm6nyben ell6rtottak szem6lyi higien6jeert az elltrtottak 6s az 6rpolok felekisek, A dolgozok, az

ell6tottak r6sz6re kotelesek a tisztirlkod6shoz szrlks6ges segits6get biztositani.

Az int6zm6ny a textili6rval valo ell6t6s keret6ben, valamint a szem6lyi higiene biztositdsa 6rdekeben
ell6rtottank6nt:

a) hrirom v6rlt6s Agynemrit,

b) a tisztblkodast segito h6rom v6ltds textili6t, valamint a tisztAlkodirshoz szriks6ges anyagokat,

eszkozoket, szrikseg szerint biztositja.

A szem6lyi higiene biztosit6sa sor6n ftirdet6st, hajmos6st, korom6pol6st, f6rfiak r6sz6re hetenkent

k6tszeri borotv6l6st biztositanak az 6pol6k,
Tisztdrlkod6shoz szriks6ges anyagokat ellAtottank6nt havonta:
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1 db szappant, vagy fokozott ellirtdst ig6nyl6k rtlsz6re ftirdet6 szert,

1 tekercs WC-papirt biztosit,

4. T6rit6smentes szol96ltatisok
- Az intezm6ny korlirtozott sz6mban, de rendszeresen biztosit nem fazonos hajv6girst, pedikUrt azon

lakok r6sz6re, akik a t6rit6si dlj megfizet6s6t kovetrien csak a kotelezo koltripenz maradv6nnyal

rendelkeznek.

5. Szolgiltat6sok eseti t6rit6si d'tj ellen6ben

A fodr6sz, a pedik(ros, manikUros, valamint a btif6 szolg6ltatfrsait virllalkozSs biztositja, az ig6nybev6tel

koltsege a v6llalkozo 6s az int6zmeny kozotti szez6d6s melleklet6t k6pezo arlista alapj6n tort6nik. Ez a

lakok 6ltal jol l6thato helyen kertil kiftiggeszt6sre. Az br vllloztat6sSra csak az int6zm6ny vezetrij6vel

tortent egyeztet6st kovet6en kertilhet sor.

Az int6zm6ny a ktilon jogszabaly szerinti alapfeladatok korebe nem tartozo szoci6lis szolg6ltat6sok6rt,

valamint a szervezett szabadidos programok6rt eseti t6ritesi dijat k6rhet, igy ktilonosen:

- vend696tkeztet6s,
- szinh6z- 6s m0zeumldtogatis,
- kir6ndul6s,
- szem6lysz6llit5s.

A szinh6z- 6s m0zeuml6togat5s belepojegyei, kir6ndulSs koltsegei az ig6nybe vev6t terhelhetik.

A vendeg6tkeztetes teritesi dija az 6telk6szit6s onkolts6ge, a vend6gek fogad5s6hoz kapcsolodo

koltsegek AFA-val novelt osszege.

6. Orvosiell6t6s
A szabad h5ziorvos v6laszt6s lehetos6g6vel minden ell6tott elhet.

Az intezm6ny biztositja meghatdrozott idotartamban az orvosi ell6t6st, eg6szs6gtigyi tanScsad6st,

szrjr6st, az orvos 6ltal elrendelt laborvizsg6lati anyagok laborba tort6no sz6llitiis6t. Sztikseg eset6n

gondoskodik a szakorvosi, illetve stirgossegi ell6tAshoz, a korh6zi kezel6shez valo eljut6srol.

Az orvosi rendel6s, vizit ideje a hirdetotAbl6n, illetve az orvosi szoba ajtaj6n kertil kiftiggeszt6sre.

Amennyiben az elliitott nem az intezm6ny orvos6t v5lasztja, errol azint6zmeny orvos6t 6s a vezetti 6polot

t6jekoztatni kell, hogy betegseg vagy rosszull6t eset6n dupla gyogyszerel6sre ne kertiljon sor,

Term6szetesen a srlrgdss6gi ellAtirst az int6zm6nyiorvostol ebben az esetben is megkapja,

A szabad orvosv6laszt6ssal felmerrl16 tobbletkoltsegek az ell6tottat terhelik.

Az int6zm6nyben a felv6telt kovet6 24 orbn be[]l az ell6tott, 6s/vagy torv6nyes kepviseloje r6szv6tel6vel

szem6lyre szabott gondoz6sitervet kell k6sziteni, amely tartalmazzaazell6t6sban r6szesrl16 6llapotAnak

megfelelo gondoz6si, dpol6si, fejlesztesi feladatokat 6s azok megvalosit6s6nak modszereit.

7. Gyogyszer, gy6gy6szati seg6deszktiz biztositis6nak szabilyai

Az int6zm6nynek k6szleten kell tartania a2112000 (1.7.) SzCstvl rendelet (tovabbiakban: R.) 52. S (2)

bekezd6se szerinti gyogyszercsoportokbol az ell5ttrsban r6szestilok eseti gyogyszerszriks6glet6hez

igazodo megfelelci gyogyszermennyis6get (a tov6bbiakban: eseti gyogyszerk6szlet). Az int6zm6ny az
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ellirtirsban r6szesril6k rendszeres gyogyszerszriks6glet6nek megfelelo, a (3) bekezd6s szerinti
gyogyszercsoportokba tartozo gyogyszerekhez (a tovSbbiakban: rendszeres gy6gyszerk6szlet) valo

hozz6jut6st biztositja, ennek keret6ben gondoskodik a gy6gyszerek ellatottak r6sz6re torteno

beszez6s6rcil es haladeklalan hozzhf6rhetcjve tetelerdl. A rendszeres gyogyszerk6szletet havonta az

intezm6ny orvosa Allitja ossze a vezet6 dpolo, illetve ennek hi6ny6ban az int6zm6nyvezet6 javaslata

alapj6n,

A (2) es a (3) bekezd6s szerinti gyogyszercsoportokba tartozo gyogyszereket, tov6bb6 az injekcioval,

inf0zioval torten6 ellirt6shoz szuks6ges anyagokat, az akut sebell6t6rshoz sztiks6ges kotszereket,

valamint a szrir6vizsgAlatokhoz szriks6ges reagenseket, indik6torcsikokat (a toviibbiakban: alap

gyogyszerkeszlet) az ell6tottaknak t6rit6smentesen (a szem6lyi teritesi dij terhere) - ide6rtve a
gyogyszer6rt krilon jogszab6ly alapj6n dobozonk6nt fizetendci dij koltseget is - kell biztositani.

A gyogyaszati seg6deszkoz ellirtAsa kor6ben az int6zm6ny feladata a v6nyre felirt testttrvoli eszkoznek

az int6zm6ny koltsegen, a testkozeli seg6deszkoznekazellatott koltsegen torteno biztosit6sa. A testt6voli

seg6deszko z az int|zmbn y tu lajdon 6t k6pezi.

Az alap gy6gyszerk6szlet korebe tartozo gy6gyszereken t0lmen6en felmerriki egy6ni

gyogyszersztiks6glet kolts6g6t, a dobozonk6nt fizetendci dij koltseget az ell6tott fizeti.

Az ellirtottak saj6t vagy hozzhtarlozdk kiv6nsAga szerint saj6t kolts6g0kon szerezhetik be azokal az

orvos 6ltalj6v6hagyott gyogyszereket 6s gyogyhat6sri k6szitm6nyeket, melyek az ell6tott sz6m5ra nem

ellenjavalltak, de az int6zm6ny 6ltal biztositott gyogyito-megelozo kezel6shez nem feltetlenril

szriks6gesek.
A gy6gyszerlistSn nem szerepki gyogyszereknil, inkontinencia term6kekr6l, egyeb gyogy6szati

k6szitmenyekrcil a tArgyhonapot kovet6en sz6mla k6szril, amelyen az adott honapban elfogyasztott
gyogyszereket szemre, az inkontinencia term6keket darabra szAmllzzbk ki, melynek 6tv6tel6t az ell6tott

6s/vagy torv6nyes k6pviselcije es/vagy kotelezetts6gvallalo al6irds6val igazol,

Az int6zm6ny 6ltal beszerzett t6rit6skoteles gyogyszerek ellen6rt6k6nek megfizet6s6re a szem6lyi terltesi
dij fizet6s6re vonatkozo szabAlyok 6rv6nyesek, figyelembe v6ve, hogy a havi gyogyszer r6szletez6s6rcil

targyhot kovet6 h6nap S-ig elsz6molast kap az ell5tott, kontroll celjtrbol. Egyeztiseg eset6n, legkesdbb

t6rgyhonapot kovetri honap '10 napj6ig kell megfizetni az ellen6rteket.

7. 1 . T6rit6smenetesen biztositott gyogyszerek (alapl ista)

Az int6zm6ny altal t6rit6smentesen biztositott gyogyszercsoportok korerdl az int6zm6ny r6szletes 6s
pontos tAjekoztat6sl ad az ell6tast igenybe vevrj r6sz6re, mely lista az orvosi rendel6ben 6s a

h irdetrit6bl6n megtal6l hato.

Az int6zm6ny viseli az 112000 SzCsM rendelet 52. 5(6-9) bekezd6s pontja szerint az ell;itiist igenybe vev6
gy6gyszersztiks6glet6nek:

teljes koltseg6t, ha:

- az ell6t6st igenybe vev6nek a szem6lyi terltesi dij megfizetese ut6n fennmarado jovedelme nem

haladja meg a mindenkori nyugdljminimum 20%-51, vagy
- r6sz6re az int6zm6ny koltcipenzt biztosit,

r6szleges kolts6g6t, ha:
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az ell6tAst igenybe vevrjnek a szem6lyi terit6si dij megfizetese ut6n fennmarado havijovedelme
meghaladja a nyugdijminimum 200/r-At, azonban ez a jovedelem nem fedezi teljes m6rt6kben
gyogyszerkoltseget.

A fentiekt6l elter6en az int6zm6ny nem koteles az egy6ni gyogyszerszilkseglet koltsegenek visel6s6re,
ha az ell6tirst igenybe vev6 tart6s6ra az Szt. 114. $ (2) bekezdes6nek c)-e) pontja szerinti m5s szem6ly
koteles 6s k6pes, ebben az esetben egyeni gy6gyszerszrikseglet koltsege a t6ritesidijon felillfizetendrj.

7.2. Gyogyszer, gyogy6szati seg6deszkriz t6voll6t idej6n

Korh6zi kezel6s eset6n gy6gyszer 6s pelenka kiadis rendje
Az ellAtott k6rhdzi kezel6se eset6n a folyamatos 6s biztonsAgos ell6t6s 6rdek6ben az lnt6zm6ny a

korh6zi kezel6s megkezd6s6nek napjan 6s azazl kovetri nap reggeli gyogyszereket biztositja. Az ell6tott

korh6zi kezel6s6nek tovirbbi idciszak6ban gyogyszert az lnt6zm6ny nem tud biztositani. OEP t6mogatott

fekvcibeteg eg6szs6grigyi ell6t6s sor6n az eg6szs6grigyi int6zm6ny koteless6ge a gyogyszerek,

gyogy6szati seg6deszkozok biztosltirsa az ell6t6st ig6nybe vev6 r6sz6re.

Az egy6b t6volletek teljes id6szak6ban a szuks6ges, kiadott gyogyszer 6s inkontinencia term6k

teriteskotelesen, a havi gy6gyszerelsz6mol6s sor6n kertll elsz6mol6sra.

Korh6rzi kezel6s idritartama alatt recept felir6s nem tort6nhet az ell6tott nev6re.

T6voll6t eset6n gyogyszer 6s pelenka kiad6s rendje
T6voll6t/szabadsag idriszak6ra elore igenyelhetci a gyogyszer, inkontinencia term6k. A

t6vollet/szabads6g megkezd6se elott 3 nappal korSbban a r6szlegvezeto/telephelyvezeto fel6 leadott

ir6sos k6relem alapj6rn a gyogyszerrakt6r osszek6sziti a szriks6ges termekeket. (5227-A12 nyomtatv6ny)

Terit6skoteles gyogyszer 6s inkontinencia term6k eset6n, azok brbl a havi gyogyszerelsz6molirs

larlalmazza.
A receptfelir6s idokorlfrtjtrt figyelembe v6ve az osszek6szitheto gyogyszer 6s inkontinencia term6k

mennyis6ge biztosithato a lako sz6m6ra.

A teljes t6voll6t id6szaktrban a kiadott szuks6ges gyogyszer 6s inkontinencia term6k t6rit6skotelesen, a

havi gyogyszerelsz6molSs sor6n kerril elsz6mol6sra. Az int6zm6ny 6ltal beszezett teriteskoteles

gyogyszerek ellen6rt6k6nek megfizet6s6re, a szem6lyi terltesi dij fizetesere vonatkozo szab6lyok

6rv6nyesek!
Amennyiben a r6szlegvezet6 vagy megbizottja jelzi a gyogyszerkezel6 6polo fel6 az SZ-271A12-es

nyomtatv6nyon, hogy az adott ellStott a tAvoll6t idejere elviszi a gyogyszereit, 0gy a gyogyszerkezelci

irpol6 a kiadott gyogyszereket koteles az elsz6molSson elfogyasztott gyogyszerekkent rogziteni, Az

ell6totUhozzbtartozo r6sz6re 6tad6s/6tvetelre kerrilo gy6gyszerek6rt 6s inkontinencia term6kek6rt azok

felhasznAlfrs b6t, az lnt6zmeny semmilyen feleltisseget nem v6llal.

7.3. Gyogyszerkiad6si rend

Napi litemrendel6sek
Az ellfrtottak gyogyszerel6s6t naponta az egyeni gyogyszernyilvantarto lap alapj6n a

gyogyszerelci helyisegben dolgozo gyogyszerkezelo 6polok v6gzik.

A gyogyszerosztAst vegzo dolgozo al6ir6sdval v6llalja a felelossegel (SZ-271A03), hogy a kiosztott

gyogyszer megegyezik az egy6ni gyogyszernyilv5ntarton szereplci gyogyszerekkel. Gyogyszert

helyettesiteni csak orvosi enged6llyel, helyettesito gyogyszerk6nt megnevezett gyogyszerrel lehet.
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Ebben az esetben az orvos pecs6tj6vel 6s al6rir6sAval, valamint a megfelel6 BNO k6d meghat6roz6s6val

rendeli el a helyettesit6 gyogyszert az EGYL-en,

Hetvegere p6nteken tortenik a gyogyszerkiadAs, illetve ilnnepnap eset6n az el6tte l6vri munkanapon.

Napi Gy6gyszerel6s

Ketfele lehetoseg koztll v6laszthatnak az ell6tottak, mely a gondoz6si-frpolftsi dokument6cioban kertll

rogzit6sre:
1. ,,Gyogyszereim beszerz6s6t 6s adagolfrs6t k6rem."

2. ,,Gyogyszereimrol receptet k6rek, gyogyszereimet magam szerzem be, adagolom 6s onalloan

veszem be,"

,,Gy6gyszereimr6l receptet k6rek, gy6gyszereimet magam szerzem be, adagolom 6s tinilloan
veszem be," v6laszt6s eset6n:
az ell6tott on6lloan gondoskodik a gyogyszereircil, V6laszthato, hogy az int6zm6ny orvos6tol vagy

csal6dorvos6tol keri a receptet. Ebben a formAban az ellirtott 6s a hozz6tartozok felelossege a gyogyszer

idriben torten6 felirattatirsa, beszez6se, lakot6rben torten6 t6rol6sa, adagol6sa, 6s azok bev6tele,

K6rh6zba kerril6skor a hozzillartozo/szintvezet6 vagy megbizottja osszek6sziti a szriks6ges
gy6gyszereket,

Heti rendel6sek
R6szlegek heti gyogyszer es egy6b gyogy6szati anyag ig6nye

Havi litemrendel6s
Azok az ell6tottak, akik gyogyszerel6stiket, illetve gyogyszerbeszerz6srlket onmaguk vegzik, havonta 1

alkalommal igenyelhetik receptjeiket az intezm6ny orvos6tol.

Eseti gyogyszerkiad6s
Ellatott r6sz6re eseti gyogyszereket kiz6rolag az orvos rendelheti el az egy6ni gyogyszernyilv6ntarto

lapon. Az,,eseti" rendel6sek azonnali kiadAsra, vagy beszerz6sre kerrilnekazSZ-27/A09-es nyomtatvdny

vezet6s6vel.

8. Elha16loz6ssal kapcsolatos teend6k
Az ellirtott elhaltrloz6sirval kapcsolatos teendoket az int6zm6ny vezetoje azApol6 kollegAk 0tjltn biztositja.

Ennek keret6ben gondoskodik az elhunyt:
- elkrilonit6s6nil,
- a v6gtisztess6gre valo felk6szit6s6rrjl,
- a hozzblarlozo (torven yes kepvise lo) 6 rtes it6s6rd l,

- a ttrjekoztat6s dokumentZrl6sirrol az ttlado naploban 6s a gondoz6si dokument6cioban,
- az ingosirgok sz6mbav6tel6rol, hagyat6kba ad6s6rol, felel6s rjz6sre kiad6s6rol, illetve

meg6rz6s6rcil a hagyat6ki elj6r6srol szolo jogszabalyok el6ir6sa szerint,
- a hagyateki eljaras lez6r6sirig a felelds cjrz6sre ki nem adott, az elhunyt tulajdon6t k6pezo

ingos6goknak az int6zmeny rakt6r6ban torteno elhelyez6s6rol,
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,,Gy6gyszereim beszerz6s6t 6s adagol6s6t k6rem," v6laszt6s eset6n:
az lnt6zm6ny biztositja a gyogyszer felir6s6t, beszez6s6t, t6rol6s6t, adagol6s6t, az ellfrtotthoz valo

eljuttat6strt, szriks6g szerinti bead6s6t.
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a jogeros hagyat6ki v6gz6s k6zhezv6tel6t kovet6en, a hagyat6k orokoseinek az int6zm6nyben

tal6lhato ingosAgok 6tad6s6r6l.

Az int6zm6ny gondoskodik az elhunyt eltemettet6s6r6l abban az esetben, ha
- Az ell5t6sban r6szesti16 elhal6loz6sa eset6re az int6zm6ny fel6 rendelkezik az eltemettet6s6r6l,

6s erre a c6lra letetet helyez el, melyben az int6zm6nyt jeloli meg kedvezm6nyezettk6nt, 0gy a

let6t terh6re az int6zm6ny gondoskodik a rendelkezo ig6nyei szerinti v6gtisztess6g16l,

- Amennyiben az elhunyt lakonak nincs, vagy nem lelhetri fel eltemettet6sre kotelezhet6 szem6ly,

vagy az eltemettet6sre koteles szem6ly nem gondoskodik a temetesr6l, 0gy az int6zm6ny

vezet6je a halAleset szerinti, terriletileg illetekes onkorm6nyzat fele koztemet6si k6relemmel 61.

VI. FOGLALKOZTATAS, MUNKAVISZONY, KERESET

2. Foglalkoztat6si form6k, programok:
A munkav6gz6sre k6pes ellirtottak foglalkoztatAsa tort6nhet:

a) Az int6zm6ny mfikod6si koren beltll:
- munkav6gzes c6ljdbol
- ter6pi6s, k6pess6gfejleszt6, kepzesi c6lbol

b) Az int6zm6ny mtikodesi kor6n kivtil:
- az int6zm6ny szervez6s6ben m6s gazdirlkod6si szervezet r6sz6re v6gzett munka, vagy az

int6zm6ny altal vegzett v6llalkoz6si tevekenyseg
- az ell5tottak k6r6s6re, munkaviszony vagy mAs jogviszony keret6ben,

Foglalkoztatdsiform6k: udvari munka, kert6szet, konyhai, mosodai, varrodai kisegito munka, lakot6rsak

segit6se, kls6r6se, konyvtirrkezel6s, k6zbesites stb.

A foglalkoztat6s jellege szerinti v6dci- 6s munkaruha ell6t6srol, valamint az eg6szs6ges 6s biztons6gos

munkav6gz6s felt6teleirol az int6zm6ny gondoskodik.

Az int6zm6ny mfikodesi koren bekil szervezett foglalkoztatAs6rt, igy a hbzi 6s hiz kortili munk66rt a

mindenkori jogi szab6lyoz5s alapjan a foglalkoztat6sban r6sztvevo ell6tottakat az int6zm6ny

munkaterApiirs jutalomban r6szesiti.

lVlunkater6piirs jutalomban minden, az int6zm6ny mUkodesi koren be[]l szervezett foglalkoztat6sban

r6sztvevri ell6tott r6szeslthet6, fuggetlenril attol, hogy rendszeres havijovedelemmel rendelkezik-e vagy

sem.
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1. Foglalkoztat6s
A lakok r6sz6re, idejrik kellemes 6s kreativ eltolt6s6hez az int6zmeny a mentSlhigienes csoport altal ny0jt

segits6get. lgy biztositva a szem6lyre szabott gondoz6st, a szabadido kulturdlt eltolt6s6nek felteteleit,

szriks6g szerint pszichotertrpi6s foglalkoztat6st, a csal6di 6s t6rsas kapcsolatok fenntart6s6nak felt6teleit.

A programokon valo r6szv6tel onk6ntes, ezeken az ell6tottak egyenisegrlknek 6s eg6szs6gi 6llapotuknak

megfeleloen vehetnek r6szt. Az ellirtottak hodolhatnak hobbijuknak, emellett a kozossegert tenni akarok

a mrisorok, kir6ndul5sok stb. szervez6s6ben is r6szt vehetnek.

Az ell6tottak az int6zm6nyben mfikodo kultur6lis szakkorok (irodalmi, k6zmrives, 6nek, zene, tanc stb.)

szolgiiltatasait onk6ntesen 6s t6rit6smentesen vehetik ig6nybe.
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Munkater6pi6s jutalomra a r6szlegvezet6 6s a mentAlhigi6n6s csoportvezet6 tesz javaslatot, melyet az

int6zm6nyvezetri hagy jov6, ezt kovet6en az lnt6zm6nyi gazdtrlkod6s szab6lyzatAban (SZ-18) leirtak

alapjAn kerrilkifizetesre a t6rrgyhonapot koveto ho 10. napjiiig.

Az ellatott - amennyiben eg6szs6gi allapota engedi - saj6t maga is letesithet munkaviszonyt, melyrril

koteles a penztigyi csoportot t6jekoztatni 6s az ebbcil sz6rmazo jovedelm6t koteles a jovedelem

nyilatkozaton feltuntetn i.

uI. ERTEKMEG6RZES, PENZKEZELES, KARTENITCS

1. Ert6kmeg6rz6s
Az 6rt6kmeg6rz6s az int6zm6ny Letetkezel6si szab6lyzala (SZ-24) szerint tortenik. Az intezmeny
p6nztArosainak feladata, hogy a Let6tkezel6si szab6lyzat megismertet6se (amely a H6zirend szeryes

r6sze) az int6zm6nybe torten6 bekoltozeskor az ell6totlak, hozzhlartozok 6s/vagy torvenyes kepvisel6k

sz6mirra minden esetben megtortenjen.

Az ellirtottaknak joguk van ert6kt6rgyaikat 6s p6nzriket magukn5l tartani. Az int6zm6ny kiz6r6lag a

let6tben, elismerv6ny ellen6ben leadott 6rt6kt6rgyak6rt 6s p6nz6rt villal felel5ss6get. A let6tbe

adott k6szpbnzt az int6zm6ny az ellatott nev6re szoloan elkrilonitetten kezeli, melynek megorz6s6rol
gondoskodik,

Az int6zm6nybe behozott 6rt6kesebb felszerel6si t6rgyakrol 0gynevezett ,,idegen eszktizrik lelt616"-t

kell k6sziteni a tulajdonos nev6nek felttlntet6s6vel.

Az int6zm6ny nagym6retrl 6s nagy ert6kLi festm6ny, szobor, porcelAn, felelos meg6rz6s6t nem tudja

v5llalni, Kisebb ertekt6rgyak, 6kszerek let6ti 6tv6tele - szrlks6g eset6n a lako keresere hivatalos

ertekbecsl6ssel - t6teles leir6ssal tortenik. Az 6rt6kbecsles kolts6gei az 6tad6t terhelik.

A megciz6sre Atadott ertekt6rgyakat elcizetes bejelentes alapj6n, hivatalos p6nzt6ri nyitvatart6si idciben

lehet 6tvenni.

2. Krilt<ip6nz 6s munkajutalom fizet6se
Jovedelemmel nem rendelkezo elliitottak resz6re az int6zm6ny a mindenkori nyugdljminimum 2)%-tnak
megfelelo koltopenzt biztosit, melyet a t6rgyhonap 10-ig kell kifizetni.

Az intezmenyben rendszeresen munk6t v6llalo ellirtottak a ledolgozott munka ar6ny6ban,
munkajutalomban r6szesrilnek. A munkajutalom kifizetes6re, a t6rgyhonapot koveto honap 10-ig kerill
s0r.

3. Az ell6tott p6nz6nek keze!6se

Az ell6tottnak (illetve torv6nyes kepvisel6j6nek) ir6sban nyilatkozni kell p6nze kezel6s6nek modj6rol.

Ha az ell6tott saj6t maga kezeli a p6nz6t, biztositani kell azt, hogy a r6sz6re 6rkezett krildem6nyt egy

osszegben vehesse fel, k6r6se eset6n k6t tan0 jelenlet6ben. (A tan0k al6ir6sukkal igazolj6k a postai

krildem6ny - p6nz, 6rt6kcikk, csomag - 5tadds6nak megtortentet.)

Haaz elldtott nem ig6nyli p6nze egy osszegben tort6no felv6tel6t, 0gy annak r6szletenk6nti (penzt6ri

nyitva tart€rs alatti) felv6tel6t az int6zm6ny Let6tkezel6si szabSlyzat6ban ISZ-24) ekiirt, ktilon

nyilv6ntart6sban kell hitelt erdeml6en dokument6lni.
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Ha az ell6tott betegs6ge miatt tartosan irgyhoz kotott es ez6rt p6nze on6llo kezel6s6re keptelen -
melynek t6nyet az int6zm6ny orvosa iillapitja meg -, akkor a sztiks6gletei kielegit6set szolg6lo

v6s6rl5sokat, beszez6seket az int6zm6ny terirpi5s munkat6rsa l6tja el, a lako iltal adott szem6lyes

ir6sbeli nev6re szolo megbizis alapj6n.

A v6s5rl6sokataz int6zm6ny Let6tkezel6si szab6lyzatirban elciirt kUlon nyilvSntart6sban kell vezetni a

sz6ml6kkal egyritt. Az trtad6st ket tanu al6iras6val kell hitelt 6rdemloen igazolni.

4. Kart6rit6s
Az ellirtott koteles az int6zm6ny berendez6si 6s felszerel6si targyait rendeltet6s szer(en haszn6lni,

azokat megovni 6s megorizni. Az ell6tott koteles a sz6nd6kos k6rokoz6sbol ered6 - a biztositonAl nem

erv6nyesitheto - kart megt6riteni. A kirrterites m6rt6ke a tonkretett berendez6si t6rgy amortiz6cioval

csokkentett 6rt6kevel azonos.

Ktrrt6rit6sre kotelezhet6 az ell5tott abban az esetben is, ha az int6zm6ny tulajdon6t k6pez6, n6vre szolo

- lelt6ri nyilv6ntart6sban szereplo - ruhanemUt 6s t6rgyakat gondatlans6gbol elvesziti, illetve 6rtekesiti,

Felhivjuk az ell6tottak figyelmet arra, hogy veszelyhelyzet elhirritdsa, rosszull6t eset6n lehetciv6 kell

tennirik az orvos, apolo bejutfrsdt a lakoszob6ba. Amennyiben, potkulccsal nem lehet a szob6ba bejutni

a beltllrol bent hagyott kulccsal bez6rt ajton, k6nytelenek vagyunk az ajtot, illetve annak z6rj6t feltorni, Az

ajto es ajl6zbr megrong6lod;isabol keletkezri k6r megt6rlt6se az ell6tottat terheli.

A lakoknak a dolgozok 6ltal okozott k6r6rt, az int6zm6ny feleloss6g biztosit6rssal rendelkezik. A k6r

merteket a biztosito szak6rtcii allapitjak meg 6s fizetik ki.

VI ! I. AZ ELLATOTTAK J OGAI, KAPCSOLATTARTAS, ENO ETVEOELEM

1. Az ell6tottak jogai

Az ell6tottak panaszaikkal az int6zm6ny vezetrij6hez fordulhatnak, aki 15 napon beltil koteles a

panasztev6t 6rtesiteni a panasz kivizsg6ltrs6nak eredm6nyerol, Amennyiben az int6zm6nyvezet6

hat6ridoben nem int6zkedik vagy a panasztev6 nem 6rt egyet az int6zked6ssel, az int6zked6s

kezhezvetel6tcjl sz6mitott 8 napon be[il a fenntartohoz fordulhat jogorvoslat6rt.

1.1. A szem6lyes gondoskoddst ny0jto szoci6lis int6zm6nyi ell6t6st ig6nybe vevri ell6tottnak joga van

szoci6lis helyzet6re, eg6szs6gi 6s ment6lis 6llapot6ra tekintettel a szoci5lis int6zm6ny 6ltal biztositott

teljes kor( ell6t6sra, valamint egy6ni szuks6gletei, speci6lis helyzete vagy 6llapota alapj6n az egyeni

ell5t6s, szolg6ltatis ig6nybev6telere,

1.2. A szoci|lis szolg6ltat6sok biztosit6sa sor6n tilos a h6trtrnyos megktilonboztet6s b6rmilyen okbol, igy

krllonosen az ell6tott neme, vallSsa, nemzeti, etnikai hovatartoz6sa, politikai vagy m6s v6lem6nye, kora,

cselekvtik6pess6g6nek hianya vagy korlfrtozotts6ga, fogyat6kossSga, szUlet6si vagy egyeb helyzete

miatt. Az eitatast igenybe vev6 jovedelmi helyzet6t csak a torv6nyben, illetve a torv6ny felhatalmaz6sa

alapj6n k6sztilt korm6nyrendeletben meghat6rozott esetekben es feltetelek mellett lehet vizsgSlni.

1.3. Az ell6ttrst ig6nybe vevrjnek joga van az int6zm6ny mrikodesevel, gazd6lkodisirval kapcsolatos

legfontosabb adatok megismer6s6hez. Ennek teljesit6se erdekeben az int6zm6ny vezetrije 6vente

tirlekoztatot k6szit az int6zm6ny gazdSlkod6s6rol6s azlazintezm6nyben a Hirdettit6bl6n, az int6zm6ny

honlapj6n: www.kamerdo.hu kihirdeti, valamint lak6gyrilesen szoban is t6jekoztat6st ad az ell6t6st

igenybe vevci r6sz6re.
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a) az int6zm6ny mUkodesi koltsegenek osszesit6s6t,

b) az int6zm6nyi teritesi dij havi osszeg6t,

c) az egy ell6tottra juto havi onkoltseg osszeget.

1.4, A szem6lyes gondoskodfrst ny0jt6 szoci6lis int6zmeny az illlala biztositott szolg6ltatast olyan modon

v6gzi, hogy figyelemmel legyen az ellatast igenybe vevoket megillet6 alkotm6nyos jogok maradektalan

6s teljes korri tiszteletben tart6sSra, krilonos figyelemmel

a) az 6lethez, emberi m6ltos6ghoz,

b) a testi 6ps6ghez,
c) a testi-lelki eg6szs6ghez valo jogra.

1,5. Az ell6tast igenybe vev6t megilleti szemelyes adatainak v6delme, valamint a mag6n6letevel
kapcsolatos titokvedelem. Az ig6nybev6teli eljdrSs sorSn krilonos figyelmet kell forditani arra, hogy az

ell6tast igenylcl adataihoz csak az arra jogosult szem6lyek ferjenek hozz6. Az int6zm6nyvezetci koteles

biztositani tov6bb6, hogy az int6zmenyi elhelyez6s sor6n az ellStott eg6szs6gi 5llapotSval, szem6lyes
konilmenyeivel, jovedelmi viszonyaival kapcsolatos inform6ciokrol mas ell6tast igenybe vev6, valamint
arra illetektelen szem6ly ne szerezhessen tudom6st, krllonos figyelemmel az ellirtfrst igenybe vevo

szoci6lis r6szorults6g6nak t6nyere.

1.6. Az intdzmeny nem korlatozhatja az ellatottat szem6lyes tulajdon6t k6pezri tSrgyai, illetve mindennapi
haszn6lati t6rgyai haszn6latiiban, kiv6ve a h6zirendben meghat6rozott azon tiirgyak kor6t, amelyek
vesz6lyt jelenthetnek az int6zm6nyben el6k testi 6ps6g6re.

1.7. Az int6zm6nyvezetonek gondoskodnia kell az ellatAst igenybe vevok intezmenybe bevitt
vagyont6rgyainak, szemelyes t6rgyainak 6s 6rt6keinek megfeleki 6s biztonsagos elhelyez6s6rril, illetve

arrol, hogy az ell6t€rst ig6nybe vevrSk milyen nagysAgri, illetve milyen mennyisegU, az int6zm6nyi elethez
szriks6ges, azzal osszefUggo szem6lyes t6rgy int6zm6nybe torteno bevitelere jogosultak.

1.8, Azelltrtirst ig6nybe vevrinek joga van az int6zm6nyen be[ili 6s int6zm6nyen kivtili szabad mozgasra,
figyelemmel a saj6t 6s t6rsai nyugalm6ra, biztons6g6ra.

1.9. Amennyiben az ellSt6st igenybe vevri eg6szsegi allapotirn6l vagy egyeb korrilmenyein6l fogva
kozvetlentll nem k6pes az illet6kes szervek megkeres6sdre, az int6zmenyvezetci segitseget ny0jt ebben,
illetve ertesiti az ellatott torv6nyes kepviseltijet, vagy az ellatottjogi kepviselcit az ellatott jogainak

gyakorlSs6hoz sztiks6ges segitsegny0jtas celjirbol.

1.10. Az int6zmeny vezetrije az ell6tottakat tajekoztatja:
. Azellatottjogi k6pvisel6 6ltal ny0jthat6 segits6gadas lehetosegercil.
. Azellatottjogi k6pviseki el6rhetos6g6rril.
. Az ellatottjogi k6pviselo nevet 6s el6rhetos6g6t jol liithato helyen az intbzmlny egyes

r6szlegeiben ki kell friggeszteni.

Az int6zmenybe tortenri felvetelkor az intezmenyvezetci lr6sos form6ban tajekoztatja az ell6t6st igenybe
vev6t, illetve a torvenyes kepviselcijet az ellatottijogokrol, az ellatottjogi kepviselci 6s az Erdekk6pviseleti
forum megkeres6s6nek, a panaszjog gyakorl6rsanak lehet6s6gei16l, szab6lyairol. A t6jekoztat6s
megtort6nt6t, annak tudom6sulv6tel6t az ellatott 6s/vagy torv6nyes kepviseloje nyilatkozatban rogziti

2. Az ellatottak 6s dolgoz6k kapcsolattartisa. Minden ell6tottnak joga van az eddigi, megszokott eletvitel6t folytatni, amennyiben az a t6rsai
nyugalmat nem zavarja 6s a H6zirendet nem s6rti.
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. Az int6zm6ny vezetoje koteles gondoskodni az ell6tottak es dolgozok szem6lyisegi jogainak

kolcson6s tiszteletben tart6s6rol, a dolgozok foglalkozfrsbeli titoktartSsi k6telezettsdg6nek

6rv6nyesit6s6r<il.
. Azintezm6ny dolgozoja, valamint a vele kozos h6ztarttrsban elo kozeli hozzAlarlozoiaazell6tottal

tart6si, eletjirradeki es oroklesi szezcjd6st - a gondozirs idcjtartama alatt, illetdleg annak

megsztin6s6tol szAmitott 1 6ven beltil- nem kothet.
. A dolgozo az ell6tottol sem p6nzbeli, sem term6szetbeni ellenszolg6ltat6st nem fogadhat el.

. Az int6zm6ny dolgozoja az ellirtottol p6nzt kolcson nem k6rhet, sem annak kolcsont nem adhat,

ingatlanj6b6l semmif6le erteket el nem hozhat 6s oda erteket nem vihet, illetve semmif6le tlzletet

(adirs-vetel) nem kothetnek egym6ssal.
. Az int6zm6ny dolgozoja 6s az ell6tott kozt t(rlzottan bizalmas (csal6di jelleg( vagy t6rsas)

kapcsolat nem johet l6tre.

Az int6zm6nyben kozalkalmazottijogviszonyban foglalkoztatottak, vagy szez6d6ses jogviszonyban 6l16

szem6lyek eset6ben biztositani kell, hogy a munkav6gz6shez kapcsolodo megbecsul6st megkapjAk,

tiszteletben tarts6k emberi m6ltos6gukat 6s szem6lyis6gi jogaikat, a munk6jukat elismerj6k, valamint a

mun k5ltato megfele16 munkav6gz6si korti lmenyeket biztositson sz6mukra.

Az 1993. evi lll. Tv 94/L $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben kozfeladatot ellirto szem6lynek min6stil azalilbbi

mun kakoroket betolt6 szem6ly:
. Azint6zm6nyi ell6t6sban foglalkoztatott 6polo,
. Vezet6 5polo,
. Gondozo,
. Szoci6lis munkat6rs
. Ter6pi6s munkatirs,
. az el6gondozAssal megbizott szem6ly.

3. Az ell6tottak 6rdekv6delme
Az int6zm6nyben az ellfrtottak erdekv6delm6t az Erdekk6pviseleti Forum, a beteg-jogi, valamint az

ell6tott-jogi k6pviselci latja el.

Az Erdekkepviseleti Forum tagjai, a betegjogi, valamint az ell6tottjogi k6pviselo nev6t 6s elerhetos6g6t

az int6zm6ny egyes egys6geiben jol lAthato helyen ki kellftiggeszteni.

4. Az Erdekk6pviseleti Forum feladata
. elcizetesen v6lem6nyezi az int6zm6ny vezetclje irltal k6szitett, az elldtottakkal es az int6zm6ny

belsci 6let6vel kapcsolatos dokumentumok kozril a Szakmai Programot, az Eves Munkatervet, a

Hirzirendet 6s az ell6tottak r6sz6re kesztilt tdj6koztatokat,
. megt6rgyalja a bent el6k panaszait ide nem 6rtve a jogviszony keletkez6s6vel,

megszrintet6s6vel 6s az dthelyez6ssel kapcsolatos panaszokat -, 6s int6zkedest kezdem6nyez

az int6zm6nyvezet<i fel6,
. t6j6koztattrst k6rhet az int6zm6nyvezetcitol az ell5tottakat erintti kerd6sekben az ell6t6s

szervez6s6vel kapcsolatos feladatokban,
. int6zked6s megtetel6t kezdem6nyezheti a fenntarto fel6, valamint m6s illetekes hatos6g, szervek

fel6, amennyiben az intezm6ny mtjkod6s6vel kapcsolatos jogs6rt6sre utalo jeleket 6szlel.
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Panasszal fordulhat az ell6tott (vagy torvenyes kepviselci) illetve hozzillarlozoja az int6zm6ny
vezettlj6hez, illetve az Erdekkepviseleti Forumhoz, ha:

. int6zm6nyi jogviszony6t, szem6lyes jogait, kapcsolattartSs6t s6relem eri,. azint6zm6ny dolgozoi megszegik szakmai, titoktart6si 6s vagyonv6delmi kotelezetts6geiket,. az ellblhs korrilmenyeit erinto kifog5sa van.

Az Erdekkepviseleti Forum a panasz kivizsg6l6sat koveto 15 napon be[]l lr6sban ertesiti a panasztevrit
a panasz kivizsgal6sanak eredmdnyerol. A sztikseges intezked6sek megtetelevel felhlvja a figyelmet a

s6relem orvoslSs6nak esetleges mas modjara is,

Az ellatott (vagy torvenyes kdpviselo), illetve hozzitlartozoja panasszal fordulhat a Fcipolgarmesterhez is,

amennyiben az int6zm6ny vezetcije vagy az Erdekkepviseleti Forum 15 napon be[il nem intezkedik, vagy
az ell6tott az intezked6ssel nem ert egyet. Az Erdekkepviseleti Forum is kezdem6nyezhet int6zkedeseket
a Fov6rosi 0nkorm6nyzatn6l, a Fcipolgarmester fe16.

5. Az Erdekk6pviseleti F6rum mfikrid6se

5.1. Az Erdekk6pviseleti F6rum tagjai

Kamaraerdei 0ti telephelyen :

- 6 fd ell6tott,
- l tohozzbtarlozo,
- 1 f6 az int6zm6ny dolgozoinak kepviseloje,
- 1to a fenntarto onkorm6nyzat kepviseloje.

Rupphegyi 0ti telephelyen:

- 4 fo ell6tott,
- l fohozzbtarlozo,
- 1fo az int6zm6ny dolgozoinak kepvisekije,
- 1 fo a fenntarto onkorm5nyzat kepvisekije.

B6nk b6n utcai telephelyen:
- 3 fd ellAtott,
- l flhozzblarlozo
- 1f6 az lnt6zm6ny dolgozoinak kepvisekije,
- 1to a fenntarto onkorm6nyzat k6pvisekije.

Az Erdekkepviseleti Forum ril6seire minden alkalommal ir6sban meghiv6st kap azelldtottjogi kepviselo
is,

Az Erdekkepviseleti Forum tagjait lakogyfilesen, ahozzbtartozoi tagot ahozzillafiozoi 6rtekezleten, az
int6zmeny dolgozoi kepvisekljet pedig munkaertekezleten vSlasztj6k meg 4 6vre, egyszerfi szavazati
tobbseggel. A megvAlasztottak ir6sban nyilatkoznak tisztsegrik elfogadasarol. A fenntarto onkorm6nyzat
kepviselojet a Friv6rosi Kozgytiles Emberi Erdforr6sok 6s Nemzetkozi Kapcsolatok Bizottsaga jeloli ki.

Az Erdekkepviseleti Forum tagjai maguk kozril virlasztjirk meg a Forum Elnoket. Az elnoki tisztet csak
ellAtott toltheti be.
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Az Erdekkepviseleti Forum.dont6seit egyszerrli szotobbs6ggel hozza. Azonos szauazaleset6n az elnok

dont, Hat6rozatk6pes az Erdekk6pviseleti Forum akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van 6s biztositott az

ell6tottak, illetve hozz6tartozoik legalabb 50%-os jelenl6te.

5.2. Dokument6cios rend

Az Erdekkepviseleti Forum ril6seirol jegyz6konyvet kell k6sziteni (a jegyzrikonyvnek tartalmaznia kell: az

elj6ro szerv megnevez6s6t, k6szit6s6nek helyet es idejet, az elhangzottak rovid leir6sAt, az tigyre

vonatkozo l6nyeges nyilatkozatokat 6s megillapit6sokat, 6s vegul a jelenlevok 6s a jegyz6konyvvezeto

al6rlr6s6t), melynek egy-egy peld6ny€rt az 6rintettnek, a tagoknak 6s az int6zm6ny vezetdj6nek meg kell

krlldeni.

Az Erdekk6pviseleti F6rum tagjait 4 evre v6lasztj6k, elsci til6s6n elnokot, elnokhelyettest v6laszt,

rigyrendjet sajirt maga hatdrozza meg, Ul6seit negyed6venk6nt, illetve sztlks6g szerint tartja.

5.3. Az Erdekk6pviseleti F6rum elntik6nek feladata

- a napirend ossze6lllt6sa 6s a tagok r6sz6re torteno kiad6sa,
- az Erdekkepviseleti Forum tll6seinek levezet6se,
- gondoskodik az Erdekkepviseleti Forum rll6sei16l, jegyzclkonyv k6szit6sercil,

- az Erdekk6pviseleti Forum kepviselete az elcizetesen kapott felhatalmaz6sok alapj6n,

- a tagok munk6j6nak segit6se.

5.4. A tagok feladata

- azErdekkepviseleti Forum til6sein valo aktiv r6szv6tel,

- azell6tottak panaszainak osszegyrijtese 6s szriks6g szerinti elmond6sa,

5.5. Az Erdekk6pviseleti F6rum tags6g megszfin6se

- azint6zm6nyi jogviszony megszUn6s6vel,

- lemond6ssal,
- visszahiv6ssal,
- a megbizAs idrjtartam5nak lej6rt6val,
- elhal6loz6ssal,
- annak a hozzillarlozonak a hal6l6val, vagy int6zmenyi jogviszonya megsz[in6s6vel, akire

tekintettel az illet6 tag az erdekkepviseleti forum tagja lehetett.

Az Erdekkepviseleti Forum tagja lemond6s6t irirsban tovAbbithatja az Erdekkepviseleti Forum elnokenek.

A tag visszahivirsa a megv5laszt6sra vonatkozo elj6r6rs szab5lyai szerint indokl6ssal, egyszerU szavazati

tobbseggel tortenik.

A tagsfrg megszrin6se eset6n az Erdekk6pviseleti Forum elnoke kezdem6nyezi az'bitag megv6laszt6s6t.

Amennyiben az elnoki tisztet betolto tags6g sztinik meg, 0gy az int6zm6ny vezet6je kezdem6nyezi az

eljards lefolytat6sirt a v6laszt6s szab6lyai szerint.

Az int6zm6ny vezetcije az elldtottakat t6jekoztatja az ell6tottjogi kepviseki 6ltal ny[jthato segits6gad6s

lehet6s6gerol. Az ellirtottjogi kepvisel6 el6rhet6s6g6rol szol6 tdjekoztat6t az int6zm6nyben jol l6thato

helyen ki kell f0ggeszteni.

A gondnoksag alatt 6llo ell6tottak 6rdekeinek v6delm6ben az int6zm6nyvezeto kezdem6nyezheti 0j

gondnok kirendel6s6t. Az int6zm6nyvezeto koteles 0j gondnok kirendel6s6t kezdem6nyezni, ha
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megitelese szerint a torv6nyes kepviselo a gondnoki teendoket nem megfeleloen l6tja el, vagy nem a

gondnokolt 6rdekeinek megfeleloen vegzi.

6. Ellatottjogi k6pvisel<i

Az ell6tott-jogi kepviselo az ellatast igenybe vevo r6sz6re ny0jt segits6get jogai gyakorlasaban

6.1. Az ell6tottjogi k6pvisel6 feladatai

- megkeres6sre, illetve saj6t kezdem6nyezesre tAjekoztat6st ny0jthat az ellatottakat 6rintri
legfontosabb alapjogok tekinteteben, az int6zm6ny kotelezettsegeirol 6s az elltrtirst igenybe
vevriket 6rinto jogokrol,

- segiti az ell6t6st igenybe vevrjt, torv6nyes kepviselojet az ellatassal kapcsolatos k6rd6sek,
problem6k megold6s6ban, szriks6g eset6n segltseget ny0jt az int6zm6ny 6s az ell6tott kozott
kialakult konfliktus megold6s6ban,

- segit az ell6t6st igenybe vevcinek, torv6nyes k6pviseloj6nek panasza megfogalmaz6s5ban,
kezdem6nyezheti annak kivizsg6l6sat az int6zm6ny vezetojenel es a fenntarton6l, segits6get
ny0jt a hatos6gokhoz beny0jtando k6relmek, beadv6nyok megfogalmaz6s6ban,

- a jogviszony keletkez6se 6s megszrin6se, tovdbbb az bthelyezes kiv6tel6vel eljarhat az

int6zm6nyi ell6t6ssal kapcsolatosan az intezm6ny vezet6j6n6l, fenntartojan6l, illetve az ana
illetekes hatosAgn6l, 6s ennek sor6n - ir6sbeli meghatalmaztrs alapjAn - kepviselheti az ell6t6st
igenybe vev6t, torv6nyes k6pvisekij6t,

- az intezm6ny vezetcijevel tort6nt ekizetes egyeztetes alapjAn tAjekoztatja a szociAlis
intezmenyekben foglalkoztatottakat az ellatottak jogairol, tovirbbA ezen jogok 6rv6nyesril6s6rol
6s a figyelembev6tel6rril a szakmai munka sor6n,

- intezkedest kezdem6nyezhet a fenntartonal a jogszabalys6rt6 gyakorlat megszrintet6s6re,
- 6szrev6telt tehet az int6zm6nyben folytatott gondozasi munkara vonatkozoan az int6zm6ny

vezetcij6n6l,
- amennyiben az elltrtottak meghat6rozott koret erint<i jogsert6s fennirlltrsSt eszleli, intezkedes

megt6tel6t kezdem6nyezheti az illet6kes hatosAgok fe16,

- a korl6tozo intezked6sekre, eljariisokra vonatkozo dokument6ciot megvizsgalhatja.

Az ellatottjogi kepviselci e c6lra l6trehozott szervezet keret6ben mrjkodik.

Az int6zm6ny vezetcije, a fenntartoja, valamint az elltrtottjogi kepviselci 6ltal megkeresett hatos6g a krilon
jogszabalyban meghat6rozott hatdrridon be[]l megvizsgalja az ell6tottjogi kepviselci 6szrev6tel6t,
kezdem6nyez6s6t, megkeres6s6t, 6s az ezzel kapcsolatos 6rdemi all6sfoglalas6rol, int6zkedeserol ot
tajekoztatja.

6.2. Az ell6tottjogi k6pviselo jogosult

- az int6zm6ny mUkodesiterrlletere bel6pni,
- a vonatkozo iratokba betekinteni, azokrol mSsolatot k6sziteni, az int6zm6ny mrikodesere

vonatkozo dokumentumokat megismerni,
- a szolgiiltat6st ny0jto szem6lyekhez 6s az ellatottakhoz kerdest int6zni, veluk megbesz6l6st,

egyeztet6st kezdem6nyezni es folytatni.
Az ellStottjogi kepviselo koteles az ell6tast igenybe vevore vonatkozo es tudom6s6ra jutott orvosi titkot
megtartani, es az ell6t6st igenylo szem6lyes adatait a vonatkozo jogszab6lyok szerint kezelni.
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7, Reklam6ciok kezel6se

Reklam6ci6

A feladatok v6grehajtErsa sor6n az int6zm6ny egysegei6s dolgozoi kotelesek egyrittmUkodni a hat6kony
ell6t6s, a szinvonalas tev6kenyseg biztosit6sa 6rdek6ben,

ReklamAcionak tekintend6 minden 6szrev6tel, panasz, javaslatt6tel, amely a lakok ell5t6s6val, illetve a

partnerekkel valo kapcsolatban felmerril, eltifordul, vagy amit az elldtotUbetegjogi k6pviselci, illetve az

int6zm6ny b6rmely alkalmazottja 0tj6n kozolnek szoban vagy ir6sban.

7.1. Azellatottak reklam6cioinak iigyint6z6si folyamata

Az intezm6ny lehetcis6get nytjt a panaszok 6s reklam6ciok kivizsg616sSra.

A Frivarosi Onkormiinyzat Kamaraerdei Uti ldrisek Otthona mrjkodeseben a reklam5cio tobb forr5sbol

keletkezhet, de int6zes6t egys6ges elvek szab5lyozza.

A lako, hozzAtartozoia 6s/vagy torv6nyes kepvisekije a gondoz6si-6pol6si 6s a kiszolgirlo folyamatok

minos6g6vel kapcsolatos 6szrev6teleit, panasz6t rendszerint szem6lyesen, telefonon, e-mailen vagy

egyeb irasos form6ban kozolheti.

Szobeli panasz eset6n lehetcis6g szerint ir6sos megerosltdst kell k6rni a bejelentcitcil, vagy ennek

hiany6ban a szobeli inform6ciot feljegyzesbe kell foglalni. Erre a Reklam6cio nyilvAntarto es 6rtekelo lap

(tvlE 0B-02/A01) hasznAlhato, Amennyiben ennek kitoltese akadilyokba utkozik, akkor egyszerri

feljegyzesben kell rogziteni a panaszt. A feljegyzesnek tartalmaznia kell:
- A reklam6lo nev6t, cim6t, (ha titoktartast, vagy nevtelens6get k6r, ezt a tenyt is rogziteni kell),
- A reklam6cio okdt, l6nyeg6t,
- Az 6rintett szervezeti egyseg 6s a tev6kenys6g megnevez6s6t, ha konkret szem6lyre ir6nyul,

annak nevet,
- Az okot kiv6lto esem6ny idtlpontjdrt, helyszin6t,
- Az eset r6szletes leir6s6t,
- A feljegyzes k6szit6s6nek id6pontj6t 6s a k6szitcj al6iras6t.

A feljegyzest a k6szitonek haladektalanul 6t kell adni kozvetlen felettes6nek, aki al6ir6sirval igazolja az

6tv6telt es iktat6ssal tovabbitja az int6zm6ny vezetoj6nek.

A vezeto a panasz jellegetol friggoen helyszini vizsg6latot v6gez a reklam6cio kivizsgirl6s6ra, amirtil
jegyzcikonyv keszrll. lnt6zkedesi javaslattal t6jekoztatja az int6zm6nyvezetot a panasz term6szet6rol 6s

a vizsgAlat eredm6nyeircil. Sztikseg eset6n a helyesblt6s 6s/vagy a helyesbitci int6zked6s elrendel6se az

int6zm6nyvezetci jov6hagytrs6val tortenik. Ezen esetek vizsgirlat5t kovetoen a megelozri tev6kenys6g

elrendel6se is az int6zmenyvezetri kompetenciirja. Az intezked6s dokumenttrlirsirhoz az ME 0B-02/A03

(Nemmegfelelo tev6kenys6gek kezel6se), es az tt/E 0B-02/A02 (Helyesbitcl 6s megelozo int6zked6s,

ertekeles) adatlapot kell haszn6lni. Az int6zked6sek megvalositirsit az int6zm6nyvezetci 6ltal megbizott

vezeto ellenozi.

7,2. P artnerek, [i gyfelek reklam6cioi

A Fov6rosi Onkorm6nyzat Kamaraerdei Uti ldcisek Otthona 6ltal viillalt szez6d6ses kotelezetts6gek,

szolgaltat6sitevekenys6gek miatt lrkezo reklam6ciokat minden esetben vizsg6lnikell.
A dokumentum k6dja: SZ-02 oldal:27132
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Ezek feljegyz6s6re is az el6zb pontban hivatkozott adatlap hasznirland6, kezel6se is megegyezik azzal.

IX. A KORL ITTOZ'INTEZKEDESEK ELJARASRENDJE, RESZLETES SZABALYAI

A korlStozo int6zked6s vegrehajtAsa el6tt annak elrendel6s6r6l es formijarol, valamint a korl6tozo

int6zked6s feloldasArol az elltttottat szoban tAjekoztatni kell.

A korl6tozo int6zked6s, eljar6s alkalmaz6s6nak elrendel6s6re az int6zm6ny orvosa, az orvos

el6rhet6s6g6nek hidnydban a mfiszakvezetci irpolo jogosult. Ez utobbi esetben a korl6toz6srol az

int6zm6ny orvos6t a lehet6 legrovidebb id6n behil 6rtesiteni kell, akinek azt 16 ordn beliil iriisban jov6

kell hagynia. Az int6zm6nyvezetri a korlAtoz6 int6zked6s alkalmaz6s5rol haladektalanult6jekoztat6st kap.

Ha a korl6tozo int6zked6s id6tartama az elrendel6stol sz6mitott 16 or6t meghaladja, annak fenntart6s6t

az orvos feltilvizsgiilja, 6s indokl6ssal egyritt dokument6lja. Ezt kovetoen a kod6tozo intezkedes

fenntart6s6nak szriks6gesseg6t az orvos ism6telten, legkesobb 72 or1nkbnt fe[ilvizsg6lja, indokl6ssal

egytitt dokumentSlja.

A korltrtozo int6zked6st ir6sban kell dokument6lni, 6s a gondoz6si tervhez csatolni. A korl6tozo

intezkedes idotartama alatti megfigyel6seket, 6llapotleirast jogszab6ly 6ltal ekiirt bet6tlapon (adatlapon)

kell r6szletesen felttintetni.

1. A korl6tozo int6zked6s egyes form6i, maxim6lis id6tartama
A korl6tozo intezked6s alkalmaz6sa ekitt meg kell kis6relni a pszich6s megnyugtatAst, amennyiben ezt

az elliitott pszich6s 6llapota megengedi.

Korl6toz6 int6zked6sek int6zm6nyben alkalmazott egyes form6i
a) Pszichikai korl6tozo int6zked6s

Pszich6s nyugtatirs

b) Egyeb korl6tozo int6zkedesek
Fizikai korlStoz6s: Szabad mozg6sban torteno korldtozdrs

Kemiai korlAtoz6s: Gyogyszeres nyugtat6s

Pszichikai kor!6toz6s: az ell6tott felszolitSsa a vesz6lyeztetci, illetve a kozvetlen vesz6lyeztetri

magatartAstol val6 tartozkod6sra, illetve az ilyen magatart6sok abbahagy6s6ra, valamint a vesz6lyeztet6,
illetve a kozvetlen vesz6lyeztet6 magatart6s elhdritdsttl c6lz6 beavatkozAsokkal, kezel6sekkel torten<i

egyrittm0kod6sre valo felszolitAs, mindezek eredm6nytelens6ge eset6n azaffavalo figyelmeztet6s, hogy

egyeb korlAtozo int6zked6s alkalmaz6sa kovetkezik. A pszichikai korlStozo int6zked6seknek az egyeb
korl6tozo int6zked6sek alkalmazAsAt meg kell el6znie, kiv6ve, ha a konllm6nyek alkalmaz6sukat kizilrjbk,
illetve az egyeb korl6tozo int6zked6sek halad6ktalan alkalmazAsa feltetlenrll szriks6ges az
eredm6nyess6g biztosit6s6hoz.

Fizikai korl6toz6s: az ellirtott szabad mozg6sdnak megtagad6sa, illetve mozg6si szabadsZrgirnak testi

k6nyszerrel, fizikai6s mechanikai eszkozokkel valo korl6tozAsa,igy ktilonosen azoszlbly, a r6szleg 6s

az int6zm6ny elhagyAsrinak megtagad6sa 6s megakaddlyozdsa, az int6zm6ny terrilet6n tortencj mozg5s
kod6toz6sa, elkrilon it6s, szab6lyosan alkalmazott kimelti rogzit6s.

Az elkiil6nitt6s megfigyel6sre alkalmas, balesetmentess6get biztosito helyisegben folyamatos szakmai
feltigyeletteltortenhet. Rogzit6s, lekotes eset6n biztositani kell a lak6 k6nyelm6t 6s az ellatott 6llapotrit6l
frigg6en a rogzit6sen maximum 2 ora m0lva lazilani szriks6ges. Elkrilonit6s, testi k6nyszer, rogzlt6s 6s

A dokumentum k6dja: SZ-02 oldat.2\l32
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lekotes eset6n a felUlvizsg6latot 6s ennek dokument6l6s6t legk6s6bb 4 orAnk6nt kell elv6gezni, Ezt

kovet6en fenntartott egy6b korl5tozo intezked6st az orvos ism6telten, legkesribb T2lr1nkbnlr6szletesen
fe[ilvizsg6lja, 6s indokl6ssal egyritt dokument6lja.

K6miai vagy biol6giai korlitozis: a vesz6lyeztet6, illetve kozvetlenril vesz6lyeztet6 magatart6s

elhirit6sShoz szrikseges mennyis6gti gyogyszer a beteg beleegyez6se nelkril tortenci alkalmaz6sa.
Ebben az esetben az orvos altal eltizetesen rendelt, a vesz6lyezteto, illetve kozvetlentil vesz6lyeztetc!

magatartAs elhfrrit6s6hoz szriks6ges mennyis6gri gyogyszer adhato, A gyogyszer bead6s t6ny6t az

eg6szs6gtigyi dokumentAcioban azonnal rogziteni sztikseges,

Egy6b korl6tozo int6zked6s: fizikai, k6miai vagy biol6giai, illetve ezek komplex alkalmaz6s6val torteno

korl6toz6s.

Ha az ellirtott kozvetlen vesz6lyeztet6 magatart6sa csak azonnali gy6gyint6zeti kezel6sbe vetellel

h6rithat6 el az orvos intezkedik a pszichi6rtriai oszt6lyra torten6 sz6llit6sr6l, melynek okait r6szletesen

dokument6lja, indokolja,

2. A korl6toz6 int6zked6s egyes form6i mell6 rendelt megfigyel6s szabilyai
A korl6tozo int6zked6s alkalmaz6sSnak ideje alatt az ellitott 6llapotinak folyamatos, fokozott
ellen6z6se szliks6ges, amely magAba foglalja a fizikai, pszichikai, higi6nes es egy6b sztiks6gletek

felmereset 6s ezeknek az ellirtott 6rllapotAnak megfelel<i kielegiteset,

Az ellen6z6snek arra is ki kell terjednie, hogy sz0ks6ges-e a korl6tozo int6zkedes tov6bbi fenntart6sa,

illetve az alkalmazott modszer megv6ltoztat6sa. Az ellen6z6s modj6t 6s gyakorisfrgdtazorvos hat6rozza

meg 6s erre vonatkozo dont6sel az bpollsi dokument€rcioban rogziti. Az ellen6z6st, az ellatott

megfigyeleset v6gz6 szem6ly halad6ktalanul koteles jelezni az orvosnak azbllala6szlelt, egyeb korl6tozo

int6zked6sek alkalmazAsa szempontjibol jelent6s vdltoztrsokat. Az ellen6zes t6ny6t 6s eredm6ny6l az

el I irtott eg6szs6g I gyi doku ment6ciojAban fel kell tti ntetn i.

3. A korlitoz6s felolddsinak szab6lyai
A korl6tozo int6zked6s folyamata addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodva olyan m6rt6kfi lehet,

amely a vesz6ly elhfrritAsfrhoz szriks6ges ,6s azelrendel6s oka fenn6ll. Amennyiben az egy6b korlAtozo

int6zked6s id6tartama az elrendel6stril szSmitott 16 oriit meghaladja, annak fenntart6rs5t az orvos

fehilvizsgfilja,

A korlfrtozo intezked6s nem lehet brintet6 jellegU, embertelen, vagy megal6zo, A korl6tozo int6zked6s a

vesz6lyeztet6 frllapot megsztintet6s6t szolgtrlja, 6s az ellirtott biztonstrgos helyzetenek vissza6ll6s6ig

6llhat fenn, A v6szhelyzet elh6rul6s5t kovet6en annak felold6s6t a korl6tozo intezked6st elrendel6

szem6ly ir6sban dokumentalja.

4. A korlitozo int6zked6sekkel kapcsolatos 6rtesit6sijogok, kcitelezetts6gek

Az int6zm6ny vezet6je 48 or6rn beltil koteles taj6koztatni az ell6tottjogi kepviselclt a korl6tozo int6zked6s,

elj6rAs elrendel6s6rril, majd annak megsztintet6ser<il. Az int6zm6ny vezetcij6nek az ell6tott torv6nyes

kepviseldjet a korl6tozo int6zked6s v6grehajt6sa ekitt, halaszthatatlan esetben a v6grehajtSs alatt, vagy

azt kovetcien 3 napon be[]l a korlirtozo int6zked6s elrendel6s6nil, form6jSrol, feloldirsirrol t6jekoztatni kell.

A felolddsrol szolo tirjekoztat6ssal egyidejUleg az adatlap mAsolatit 6t kell adni, illetve meg kell ktildeni

az ellAtottnak es torvenyes k6pvisel6jenek,

5. A panaszjog gyakorl6s6nak szab6lyai
A korl6tozo int6zked6s, elj6r6s alkalmaz6sa ellen az ell6t6st ig6nybe vev6 6s/vagy torv6nyes kepvisel6je

panasszal 6lhet az int6zm6ny fenntartoj6nfrl. A panasz kivizsgirl6sihoz es a dont6shez a fenntarto
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szak6rtok6nt pszichi6ter szakorvost vesz igenybe. A korl6tozo int6zked6s elleni panasz kivizsgirl6s6ban

soron kivril kell eljarni.

A korl6tozo int6zkedesrol szolo elj6r6srendet, az ellAtottak 6s torv6nyes/meghatalmazott k6pviseloik,

valamint az int6zm6ny dolgozoi szamlra az int6zm6nyben hozz1f6rheto, jol l6thato helyen ki kell

friggeszteni,

X. AZ INTEZMENY! JOGVISZONY MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

1. Az int6zm6nyi jogviszony megszfinik
. az int6zm6ny jogutod nelktili megsztin6s6vel,
. a jogosult hal616val,

. a hat6rozott idejU intezmenyi elhelyezes eset6n a megjelolt idotartam lejart6val, kiveve, ha

e torv6ny rendelkez6sei alapj6n az elhelyezes idotartama meghosszabbithato,
o a meg6llapod6s felmondasaval.

2. Az int6zm6nyi jogviszony megszti ntet6se

A meg6llapod6st, az ell6tott, illetve trirv6nyes k6pvisel6je indokol6s n6lktil, 6llami fenntartis0
bentlak6sos int6zm6nyi ell6t6s eset6n az int6zm6nyvezet6, az alibbi esetek szerint ir6sban
felmondhatja, ha:

. az ellAtott m6sik int6zm6nyben tortenri elhelyez6se indokolt vagy tov6bbi int6zm6nyi

elhelyez6se nem indokolt,
. az ellStott a h6zirendet s0lyosan megs6rti,
. az ellirtott, a torv6nyes k6pviseltije, vagy a t6ritesi dijat megfizet6 szem6ly teritesi dij-

fizetesi kotelezetts6g6nek nem tesz eleget a lll. 2.6. pontban foglaltak szerint.
A felmond6si id6, amennyiben a meg6llapodds m6sk6nt nem rendelkezik h6rom honap.

A Hizirend stlvos meqs6rt6s6nek min6sUl ktildndsen, ha a lako
. rn6sik lako, int6zm6nyi dolgoz6 uagy az int6zm6ny s6relm6re Brinteto Torvenykonyvbe

; ritkoz6, btintet6ssel fenyegetett cselekm6nyt kovet el.
. t0lzott mert6kri alkoholt fogyaszt 6s ennek hatirsiira normas6rt6 magatart6st tan0sit,
. az intezmeny dolgozoit jogszerri elj6r6sukban, tev6kenys6grik v6gzes6ben er6szakkal,

fen yeg et6ss el akaddly ozza,
tobbszori szobeli 6s/vagy ir6sbeli figyelmeztet6s ellen6re is H6zirendbe titkozri, szab6lyellenes
magatart6st tan0sit.

Az ell6tott, a t<irv6nyes k6pvisel6je vagy a t6rit6si dijat megfizet6 szem6ly a t6rit6si dij- fizet6si
k<itelezetts6gnek nem tesz eleget, ha:

o hat honapon 6t folyamatosan t6rit6si dij - tartozAs All fenn, 6s az a hatodik honap

utolso napj6n a k6thavi szem6lyi terit6si dijosszeget meghaladja, 6s
. vagyoni, jovedelmi viszonyai lehet6v6 teszik a t6ritesidij megfizeteset.

Az int6zm6nyi jogviszony megszrintetesercil az int6zm6ny vezetcije dont. A meg6llapod6s

felmond6s6rol, valamint a megAllapod6s felmond6sa ellen tehet6 panaszrol ir6sban 6rtesiti az

ell6tottat, illetve torv6nyes kepviselojet.

A dokumentum k6dja: SZ-02 oldal:30/32
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Ha a felmondirs jogszerriseg6t az ellStott, a torv6nyes k6pviseloje, a t6rit6si dljat megfizeto szemely

vitatja, azarrol szolo 6rtesit6s k6zhezv6teletrilsz6mltott nyolc napon beltll a fenntartohoz fordulhat. A

panaszrol a fljegyzo hat6rozattal dont.

Amennyiben a fenntartoi dont6st az ell6tott, a torv6nyes k6pvisel6je, a teritesi dijat megfizetci

szem6ly vitatja, a Biros6gtol k6rheto a felmond6s jogelleness6g6nek meg6llapitasa.

Az ell6t6st v6ltozatlan felt6telek mellett mindaddig biztosltani kell, amig a fenntarto nem dont, illetve

a biros5g jogeros hat6rozatot nem hoz.

Az int6zm6nyi jogviszony megszrln6se eset6n az int6zm6ny vezetrije 6rtesiti a jogosultat, illetve

torv6nyes kepviselcijet:

. a szem6lyes hasznSlati tirrgyak 6s a megorz6sre 6tvett 6rt6kek, vagyontSrgyak elvitelenek

h atiirideje rtl l, rendj6ro I es feltetelei rol ;

. azesed6kes, illetve hirtral6kos t6ritesidij befizetesi kotelezettsegerol;

. az int6zm6nnyel, illetve a jogosulttal szembeni kovetel6srol, kArig6nyrol, azok esetleges

ekiterjesztesi 6s rendez6si modjarol.

Az int6zm6ny vezetojenek felelcissege gondoskodni arrol, hogy az int6zm6ny, illetve annak dolgozoi a

H6zirendben foglaltaknak megfelelcien lfrssak el feladataikat.

Budapest, 2017 . szeplember 05
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Jelen H6zirendet az 1993, 6vi lll, tv. 9?8, $ (1) c) pontjAban foglaltak alapj6n * a F6virosi $nkorm6nyzat
Szervezeti6s Mtlk6d6si SaabAlyzatSrdl sz6lo 53i2014,{X11,12.) Fdv. Kgy. rendelet 6. sz. mell*kletenek
Ernberi Erdfon*rsok 6s Nernzetkozi Kapcsolatok Bizotts*ga cime 1.6-[ontj*ban kapofi felhatalmaz*s
alapj*n, Atruhizott hatAskorben * a Fov6rosi Kozgyiil6s Emberi Erdfoniisoli Bizotts*ga a 94./2017, (X.
19,) szAmti EENKB hatArozatdval jovahagyta,

Z*rad6k

A FlAzirend a Bizotts&g d6ntdset kovet6 hdnap 1. napj*n l6p hatilyba. A hatityba lepest k6vet6en
az 1993. 6vi lll. tv. 97, $-*nak rnegfelelden az intdzm*nyben jdl l*rthato helyen ki kell friggeszteni, 6s
gondoskodni kell anol, hogy a jogosultak *s a hozzitartozdk, tovAbbA az inl6zm6ny Ootgoi*i szdmira
folyamatosan hozzAf6rhetri legyen.

Budapeist, 2017. november 3.

0r G*bor

Fdvirosi Kdzgyfil6s
EmberiErofonisok es

Nemzetkszi Kapcsolatok
BizottsigSnak elnoke
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