
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
87/2006. (IV. 14.) Korm.

rendelete

veszélyhelyzet kihirdetésérõl 
és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat. tv.) 7.  §-a

(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 14-én 13.00 órá tól, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet He ves me gyé ben a Ti sza fo lyó
part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek, Jász-Nagy kun-Szol -
nok me gyé ben a Ti sza fo lyó part vo na la és a Zagy va fo lyó
tor ko la ti ré sze ál tal érin tett te le pü lé sek, Bács-Kis kun me -
gyé ben a Ti sza fo lyó part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek,
Csong rád me gyé ben a Ti sza, a Ma ros, a Hár mas-Kö rös fo -
lyók part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek köz igaz ga tá si
 területére ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továbbiak ban: Hvt.) 149.  §-ának
(3) be kez dé se a) pont ja alap ján – a Kor mány a Hvt.
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159.  §-ában, 165., 168., 169.  §-ai ban, 172. §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 173.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be -
kez dé se a)–c) pont já ban, (4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és
195.  §-ában sze rep lõ – az e ren de let mel lék le té ben fel so -
rolt – ren del ke zé sek be ve ze té sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fele lõen a
 Tisza fo lyó Kis kö re és a déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka -
szán, to váb bá a Zagy va, a Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyó
10.01, 10.02, 10.03, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 11.01,
11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08 vé del mi
sza ka sza in rend kí vü li ké szült sé get ren del el.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si munka -
bizottság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um -
ban mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter a fe le lõs.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá val kap cso la tos kor -
mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ille -
té kes szer ve ze ti egy sé gé vel együtt mû köd ve – han gol ja
össze.

(3) A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – 2006. jú li us 1-jé ig je len tést ké -
szít a 2006. ja nu ár 1-je óta az ár víz, a bel víz és a jég el le ni
vé de ke zés sel fel me rült költ sé gek rõl.

(4) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû felméré -
séig a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek
fe de ze tét a Kor mány biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze -
gek bõl a vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré -
szé re a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke -
zés hez el en ged he tet le nül szük sé ges össze get ha la dék ta la -
nul át utal ja.

4.  §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján –
az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 14-én 13.00 óra kor lép
 hatályba.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is megállapíthat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
ille tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
polgármester gyakorolja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
utasításai szerint látja el.

Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, ille tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
ille té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, ille tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gondos -
kodik.

Hvt. 169.  § El ren del he tõ
a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén való tar tóz ko dás

kor lá to zá sa, il let ve en ge dély hez kötése,
b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 

át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel szabad.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat ellátása.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük végett el lehet 
rendelni (kiürítés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
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ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:
a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,
b) egyéb fon tos ok ból az ille té kes ága za ti mi nisz ter,
c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés

meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõpolgármester
ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ hatá -
rozza meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, ille tõ leg bizton -
ságba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges
mun ka erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján
 vehetõ igény be.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek állapíthatók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az ille té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a honvédelmi miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelete

a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl  szóló 

14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM 
együttes rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
5.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes 
ren de let (a továb biak ban: R.) 18.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A lég tér ese ti igény be vé te lé hez en ge délyt kell
kérni:]

„c) a légi be mu ta tó hoz, az el len õr zött lég te ret érin tõ
 repülõ-sportrendezvényhez, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban en ge dé lye zett lég té ren kí vül ter ve zett ej tõ er nyõs ug -
rás hoz és mû re pü lés hez szük sé ges lég te rek igény be vé te le
ese tén;”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. 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) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö -
lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt -
tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003. (IV. 25.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 1. mel lék le te,

b) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 6.  §-a és
mel lék le te,

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 2.  §-ának az
R. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját meg ál la pí tó ren del -
ke zé se.

Dr. Kóka Já nos s. k., Ju hász Fe renc s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi miniszter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

[1. mel lék let a 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let hez]

ATS légtérosztályozás Magyarországon

Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

ELLEN -
ÕRZÖTT

C

FL660 
(20 100 m STD) 

alat ti 
el len õr zött 

lég te rek

IFR IFR-IFR-tõl
IFR-VFR-tõl

Lé gi for gal mi 
irá nyí tó

Nin cse nek Nin cse nek Fo lya ma-
tos két ol da lú

Igen Igen

VFR* VFR-IFR-tõl

1. Lé gi for gal mi irá -
nyí tó az IFR-ek tõl
való el kü lö ní tés 

ér de ké ben.
2. VFR légi jár mû -
vek ese tén for gal mi

tá jé koz ta tás és 
ké rés re ta nács adás 

a for ga lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben

Víz szin tes 
lá tás: 8 km
FL100-on 
és fe let te, 
5 km FL 
100 alatt. 

Fel hõk tõl való 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m 

füg gõ le ge sen

FL 100 alatt max.
250 kt 

(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen

D

1000 láb 
(300 m) AGL 

és 9500 láb (2900
m) AMSL kö zött

Bu da pest FIR ha tár
és a kö vet ke zõ 

ko or di ná ták ál tal
be zárt te rü let

482346N
0202459E–
481110N

0210551E-
481703N

0214953E–
482000N
0214901E

Ko si ce TMA–2, 
va la mint a ta szá ri
MCTR és MTMA,
va la mint Sár mel lék

CTR és Sár-
mel lék CTA

IFR IFR-IFR-tõl

Lé gi for gal mi 
irá nyí tó, for gal mi

tá jé koz ta tás 
a VFR 

re pü lé sek rõl 
(és ké rés re 
ta nács adás 
a for ga lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Nin cse nek
Max. 250 kt

(460 km/ó) IAS
Fo lya ma tos 

két ol da lú
Igen Igen

VFR
Nem biz to-

sí ta nak

For gal mi tá jé koz ta -
tás a VFR és IFR 
re pü lé sek kö zött 

(és ké rés re ta nács -
adás a for ga lom 

el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Víz szin tes 
lá tás: 5 km. 

Fel hõk tõl való 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m füg gõ-

le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen
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Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

NEM
ELLEN-
ÕRZÖTT

F

4000 láb
(1200 m)

és 9500 láb
(2900 m)

AMSL kö zöt ti nem
el len õr zött lég te rek,
va la mint a ki je lölt

TIZ-ek

IFR
IFR-IFR-tõl

amennyi re ez 
le het sé ges

Re pü lés tá jé koz ta tó
és lé gifor gal mi 

ta nács adó
Nin cse nek

Max. 250 kt 
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m) AMSL

alatt

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen

Nincs

VFR
Nem biz to sí-

ta nak
Re pü lés-

tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Fel hõk tõl
való tá vol ság: 

1500 m víz szin-
te sen, 300 m 
füg gõ le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m)

AMSL alatt

Nincs, ki vé ve 
a vi tor lá zó 

fel hõ re pü lé se ket 
és az éj sza kai VFR

re pü lése ket

Nincs, ki vé ve a
vi tor lá zó fel hõ -

re pü lé se ket 
és az éj sza kai

VFR 
re pü lé se ket

G**

4000 láb
(1200 m) MSL alat ti 

nem el len õr zött 
lég te rek, va la mint 

a vi tor lá zó és 
mû re pü lõ lég te rek

Csak VFR
Nem biz to sí-

ta nak
Re pü lés-

tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Kis se bes sé gû 
re pü lõ gé pek szá má -

ra: 1500 m. He li -
kop te rek és bal lo -

nok szá má ra: 
750 m. 

Fel hõ kön kí vül, 
a föld vagy 
a víz fel szín 

lá tá sa mel lett.

Max. 250 kt
(460 km/ó)

IAS

Nincs, ki vé ve 
az éj sza kai 
VFR re pü lé-

se ket

Nincs, 
ki vé ve 

az éj sza kai
VFR 

re pü lé se ket

Nincs

Meg jegy zé sek:

1. A nem zet kö zi leg el fo ga dott lég tér osz tá lyok A–G-ig ter jed nek. Bu da pest FIR-ben A, B és E osz tá lyú lég te rek nem ke rül tek kijelölésre.

2. A fen ti táb lá zat tól füg get le nül a ha tár sá vot át re pü lõ vagy ab ban re pü lést vég zõ va la mennyi légi jár mû nek – a ha tár sáv ban 50 m-es föld fel szín fe let ti vagy ala -
cso nyabb ma gas sá gon vég re haj tott mun ka re pü lést vég zõ légi jár mû vek ki vé te lé vel – FPL-t kell töl te nie, és rádió-összeköttetést kell tartania.

3. * FL195 (5950 m STD) fe lett út vo nal VFR GAT re pü lé se ket ti los vég re haj ta ni.

4. Va la mennyi lég tér osz tály ban nyúj ta nak re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szolgálatot.

El té rés az ICAO elõ írásoktól:

1. FL 285 (8700 m STD) fe lett Bu da pest FIR-en be lül VFR re pü lés vég re haj tá sa tilos!

2. ** G osz tá lyú lég tér ben IFR re pü lé sek nem en ge dé lye zet tek.



2. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

(1) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTR azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTR
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL

GND

(ICAO „D”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTA lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(2) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTA azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTA
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL

2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „D”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTR lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„

(3) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí mé nek Sár mel lék TIZ azo no sí tó val jel zett sora he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

„

Sár mel lék TIZ 1
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL

GND

(ICAO „F”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 2 lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(4) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék TIZ 2 azo no sí tó val jel zett sorral
egészül ki:

„

Sár mel lék TIZ 2
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL

2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 1 lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„
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Az ifjúsági, családügyi, szociális 
és esélyegyenlõségi miniszter
2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól 

és mûködésük feltételeirõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban, va la mint a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 97.  §-ának 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tás: az

Szt. 56.  §-a sze rin ti sze mé lyes gon dos ko dás (a továb biak -
ban: sze mé lyes gon dos ko dás),

b) alap szol gál ta tá sok: az Szt. 57.  §-ának (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sze mé lyes gon dos ko dá si for mák,

c) sza ko sí tott el lá tá sok: az Szt. 57.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyes gon dos ko dá si for mák,

d) in téz mé nyi el lá tá sok: az Szt. 57.  §-a (1) be kez dé sé -
nek j) pont ja és (2) be kez dé se sze rin ti sze mé lyes gon dos -
ko dá si for mák,

e) szo ci á lis szol gál ta tó: az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély, il let ve szer ve zet,

f) szo ci á lis in téz mény: az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve zet,

g) sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó in téz mény: ha a ren -
de let el té rõ en nem ren del ke zik, a szo ci á lis in téz mény és a
szo ci á lis szol gál ta tó, ide ért ve a sze mé lyes gon dos ko dást is 
nyúj tó bár mely más in téz ményt,

h) sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély: a szo ci á lis
szol gál ta tó nál, in téz mény nél az e ren de let 2. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott
sze mély,

i) téli idõ szak: a no vem ber 1-jé tõl a kö vet ke zõ év áp ri -
lis 30-áig ter je dõ idõ szak,

j) ve szé lyez te tett ség: olyan egyé ni vagy csa lá di, kör -
nye ze ti, tár sa dal mi hely zet, vagy ezek kö vet kez té ben ki -
ala kult ál la pot, amely az egyén vagy csa lád tes ti vagy lel ki
meg ren dü lé sét, tár sa dal mi el le he tet le nü lé sét okoz za.”

2.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(1) A szo ci á lis szol gál ta tó nak – a ki zá ró lag szo ci á lis
in for má ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó ki vé te lé vel –
rendelkeznie kell

a) mû kö dé si en ge déllyel,
b) ala pí tó ok irat tal, ha a szo ci á lis szol gál ta tó költ ség ve -

té si szerv,
c) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat tal,
d) szak mai prog ram mal,
e) a fog lal koz ta tot tak mun ka kö ri le írá sá val,
f) az 1. szá mú mel lék let I.1., II.3., va la mint a III. pont -

já ban meg ha tá ro zott sza bály za tok kal.
(2) A szo ci á lis in téz mény nek ren del kez nie kell
a) az (1) be kez dés a)–e) pont ja sze rin ti do ku men tu -

mok kal,
b) há zi rend del,
c) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott sza bály za -

tok kal.”

(2) Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bent la ká sos in téz mény há zi rend jé ben sza bá lyoz -
ni kell különösen”

3.  §

(1) Az R. 5/A.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré -
sze, va la mint e) és g)–h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(1) A szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény szak mai prog -
ram já nak – az idõ sza kos fé rõ hely en ge dé lye zé se irán ti ké -
re lem hez csa tolt szak mai prog ram ki vé te lé vel – tar tal maz -
nia kell”

„e) alap szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tó és az igény be
vevõ kö zöt ti kap cso lat tar tás módját,”

„g) az el lá tot tak és a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ
sze mé lyek jo ga i nak vé del mé vel kap cso la tos szabályokat,

h) az in téz mény re vo nat ko zó szak mai in for má ci ó kat,
így kü lö nö sen a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé -
lyek nek a lét szá mát és szak kép zett sé gét a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti rend -
nek meg fe le lõ bon tás ban.”

(2) Az R. 5/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ d) ponttal egészül ki:

[A szak mai prog ram hoz mel lék let ként csa tol ni szük -
séges]

„a) az Szt. 94/B.  §-ának (1) be kez dé se, il let ve
94/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dá sok ter ve -
ze tét – a nép kony ha, a nap pa li me le ge dõ és az éj je li me ne -
dék hely ki vé te lé vel,”

„d) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, il let ve an nak
ter ve ze tét.”
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4.  §

Az R. „Ál ta lá nos mû kö dé si fel té te lek” al cí me a kö vet -
ke zõ 5/B.  §-sal egé szül ki:

„5/B.  § A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat tartal -
mazza

a) az in téz mény szer ve ze ti fel épí té sé nek le írá sát,
b) a szer ve ze ti áb rát,
c) több sze mé lyes gon dos ko dá si for ma egy szer ve ze ti

ke ret ben tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a szer ve ze ti for -
mát,

d) a bel sõ szer ve ze ti ta go zó dást, a szer ve ze ti egy sé gek
meg ne ve zé sét és fel adat kö rét,

e) a szer ve ze ti egy sé gek szak mai együtt mû kö dé sé nek,
az eset le ges he lyet te sí té sek nek a rend jét,

f) az in téz mény irá nyí tá si és mû kö dé si rend jé vel kap -
cso la tos kér dé se ket, ide ért ve a mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sá nak rend jét.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép:

„(1) Az el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek kel köz vet le nül
fog lal ko zó, sze mé lyes gon dos ko dást végzõ személyek

a) leg alább öt ven szá za lé ká nak szak kép zett nek kell
len nie alap szol gál ta tás ese tén – a nap pa li el lá tás kivétel,

b) leg alább nyolc van szá za lé ká nak szak kép zett nek kell 
len nie nap pa li el lá tás és bent la ká sos in téz mé nyi ellátás
esetén.”

(2) Az R. 6.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(6) Szo ci á lis szak vizs ga le té te lé re kö te les
a) az ál la mi fenn tar tá sú szo ci á lis in téz mény ma ga sabb

ve ze tõ je,
b) az ál la mi fenn tar tá sú, több alap szol gál ta tást nyúj tó

szo ci á lis szol gál ta tó ma ga sabb ve ze tõ je,
c) az ál la mi fenn tar tá sú, leg alább öt csa lád gon do zót

fog lal koz ta tó, ki zá ró lag csa lád se gí tést nyúj tó szo ci á lis
szol gál ta tó ma ga sabb ve ze tõ je, il let ve

d) az a)–c) pon tok sze rin ti egy há zi, nem ál la mi fenn tar -
tá sú sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó in téz mény ve ze té sé -
vel a fenn tar tó ál tal meg bí zott sze mély (in téz mény ve ze tõ),
ha fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ve ze tõi meg bí zás sal ren del -
ke zõ sze mély a meg bí zást kö ve tõ két éven be lül kö te les a
szo ci á lis szak vizs gát le ten ni. Ha a ve ze tõ a szo ci á lis szak -
vizs gát ha tár idõ ben nem te szi le, a (6) be kez dés sze rin ti
ve ze tõi be osz tás ban a szo ci á lis szak vizs ga meg szer zé sé ig
nem fog lal koz tat ha tó.”

6.  §

Az R. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me gyei mód szer ta ni in téz mény alap fel ada tai]
„i) mód szer ta ni se gít sé get nyújt az alap szol gál ta tá si

szak re fe ren sen ke resz tül, a re gi o ná lis, il let ve az or szá gos
mód szer ta ni in téz ménnyel együtt mû köd ve a he lyi ön kor -
mány zat, tár su lás, több cé lú kis tér sé gi tár su lás alap szol gál -
ta tá si fel ada ta i nak meg szer ve zé sé hez,”

7.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re változik:

„(2) Az Szt. 88/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti szer ve zet or szá gos vagy re gi o ná lis mód szer ta ni fel -
ada tok el lá tá sá ra – pá lyáz ta tás út ján – ak kor je löl he tõ ki,
ha a szo ci á lis szol gál ta tás sal össze füg gõ ku ta tó, fej lesz tõ
vagy kép zõ te vé keny sé gét leg alább öt éve vég zi. A szo ci á -
lis szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze ti hát tér az Szt. 88/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint ak kor te kint he tõ biz to -
sí tott nak, ha a szer ve zet az (1) be kez dés sze rin ti in téz mény 
szak mai mun ká já nak szer ve zé sé ben köz re mû kö dik és
szak mai prog ram já nak ki dol go zá sá ban részt vesz.”

8.  §

Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[Or szá gos, il let ve re gi o ná lis ha tás kör rel kü lö nö sen az
aláb bi fel ada tok el lá tá sá val össze füg gés ben je löl he tõ ki
mód szer ta ni in téz mény]

„h) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás.”

9.  §

(1) Az R. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré -
sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos és re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény
az ága zat irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó an”

(2) Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet az
(1)–(2) be kez dés ben fog lal tak mel lett

a) ve ze ti a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tá so kat,

b) szak mai há ló za tot és szak ér tõi kört ala kít ki,
c) re gi o ná lis szo ci ál po li ti kai hely zet elem zé se ket és

stra té gi á kat dol goz ki,
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d) részt vesz a szol gál ta tá si pro to kol lok, va la mint a
szak mai el len õr zés mód szer ta ná nak és el já rás rend jé nek
megalkotásában.”

10.  §

Az R. I. Fe je ze te a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal egé szül ki:
„18/A.  § (1) A szo ci á lis szol gál ta tók, in téz mé nyek mû -

kö dé sé nek en ge dé lye zé se so rán a szak mai prog ra mot
– kü lön jog sza bály rendelkezései szerint –

a) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén az or szá -
gos,

b) csa lád se gí tés ese tén a re gi o ná lis,
c) fa lu gond no ki, ta nya gond no ki szol gál ta tás ese tén az

országos,
d) fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sa ese tén az or szá gos,
e) pszi chi át ri ai be te gek el lá tá sa ese tén az or szá gos,
f) haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá sa ese tén a re gi o ná lis,
g) az a)–f) pont ban nem em lí tett sze mé lyes gon dos ko -

dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok ese tén a me gyei, fõ vá ro si,
egy há zi
mód szer ta ni in téz mény szak ér tõ ként vé le mé nye zi. Az
a)–f) pont sze rin ti ese tek ben a re gi o ná lis, or szá gos mód -
szer ta ni in téz mény a szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé hez
ki ké ri a me gyei, fõ vá ro si, egy há zi mód szer ta ni in téz mény
vé le mé nyét is.

(2) A mód szer ta ni in téz mény mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé se so rán a szak mai prog ra mot a Nem ze ti Csa lád- és Szo -
ci ál po li ti kai Intézet véleményezi.

(3) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó in téz mé nyek mû -
kö dé sé nek szak mai el len õr zé se so rán a me gyei, fõ vá ro si,
egy há zi mód szer ta ni in téz mény – kü lön jog sza bály ren -
del ke zé sei sze rint – szak ér tõ ként jár. A me gyei, fõ vá ro si,
egy há zi mód szer ta ni in téz mény – az (1) be kez dés
a)–f) pont ja sze rin ti el lá tá sok ese tén – szük ség sze rint be -
von ja az el len õr zés be a re gi o ná lis, or szá gos mód szer ta ni
in téz ményt.”

11.  §

(1) Az R. 19.  §-át meg elõ zõ 1. Cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Közös szabályok”

(2) Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A tár su lás ke re té ben vagy el lá tá si szer zõ dés út ján
meg szer ve zett alap szol gál ta tá sok ese té ben tá jé koz tat ni
kell a la kos sá got a szol gál ta tás nak az adott te le pü lé sen
való el ér he tõ sé gé rõl, a szol gál ta tás he lyé rõl, ide jé rõl, gya -
ko ri sá gá ról.

(5) Az alap szol gál ta tá sok nyúj tá sát a fenn tar tó nem szü -
ne tel tet he ti, a fo lya ma tos mû kö dés rõl tá vol lét ese tén a
szak mai prog ram já ban meg ha tá ro zott mó don, a szol gál ta -
tást vég zõ sze mély 3. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ he -

lyet te sí tés, il let ve má sik szo ci á lis szol gál ta tó val, in téz -
ménnyel, il let ve an nak fenn tar tó já val kö tött meg ál la po dás
ré vén gon dos ko dik.

(6) A nor ma tív hoz zá já ru lás igény be vé te lé nek el len õr -
zé se ér de ké ben a nor ma tív hoz zá já ru lást igény lõ fenn tar tó, 
va la mint a szo ci á lis szol gál ta tó, il let ve in téz mény a mû kö -
dést en ge dé lye zõ szerv és a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást
fo lyó sí tó szerv ren del ke zé sé re bo csát ja az el len õr zés hez
szük sé ges ada to kat és ira to kat, egy ben gon dos ko dik a nor -
ma tív hoz zá já ru lás ból ré sze sü lõ szol gál ta tók, in téz mé -
nyek ré szé rõl szük sé ges ada tok, ira tok be szer zé sé rõl.”

12.  §

Az R. II. Fe je ze té nek – e ren de let 11.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott – „Kö zös sza bá lyok” al cí me a kö -
vet ke zõ 19/A.  §-sal egészül ki:

„19/A.  § (1) Ha több alap szol gál ta tás ke rül egy szo ci á lis 
szol gál ta tó, il let ve in téz mény ke re té ben meg szer ve zés re, a 
szol gál ta tó, il let ve in téz mény ve ze tõi fel ada ta it – a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – bár me lyik mû köd te -
tett szol gál ta tás ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott képesítési elõ -
írásoknak megfelelõ személy betöltheti.

(2) Ha az alap szol gál ta tás bent la ká sos in téz mény ke re -
té ben ke rül meg szer ve zés re, az in téz mény ve ze té sét a
bent la ká sos in téz mény ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott ké pe sí té -
si elõ írásoknak megfelelõ személy láthatja el.

(3) Ha a házi se gít ség nyúj tás, a csa lád se gí tés, a jel zõ -
rend sze res házi se gít ség nyúj tás, a kö zös sé gi el lá tá sok, a
tá mo ga tó szol gál ta tás, az ut cai szo ci á lis mun ka, il let ve a
nap pa li el lá tás más alap szol gál ta tá sok kal együtt vagy
bent la ká sos in téz mény ke re té ben ke rül meg szer ve zés re,
biz to sí ta ni kell e szol gál ta tá sok ön ál ló szak mai egy ség -
ként tör té nõ mû köd te té sét.

(4) A szak mai egy ség ön ál ló szak mai irá nyí tás alatt álló
szer ve ze ti egység.

(5) A szak mai egy sé ge ket az egyes szol gál ta tá sok ve ze -
tõ jé re (ko or di ná to rá ra) meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ -
írásoknak meg fe le lõ sze mély ve zet he ti, az zal, hogy egy
sze mély – amennyi ben több, kü lön bö zõ szol gál ta tás ve ze -
té sé hez elõ írt fel té tel nek is meg fe lel – el lát hat ja több szak -
mai egy ség ve ze té sét a (7) be kez dés ben fog lal tak kivéte -
lével.

(6) Ha a szo ci á lis szol gál ta tó, il let ve in téz mény ve ze tõ je 
va la mennyi mû köd te tett szol gál ta tás ve ze tõ jé re meg ha tá -
ro zott ké pe sí té si elõ írásnak meg fe lel, és az in téz mény, il -
let ve a szol gál ta tó nál fog lal koz ta tot tak szá ma – a fenn tar tó 
mér le ge lé se sze rint – mást nem tesz in do kolt tá, a szol gál -
ta tó, il let ve az in téz mény ve ze tõ je lát ja el a szak mai egy sé -
gek ve ze té sét is a (7) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel.

(7) Ha a házi se gít ség nyúj tást, il le tõ leg a csa lád se gí tést
nyúj tó szak mai egy ség ke re té ben leg alább 10 fõt fog lal -
koz tat nak, a szak mai egy ség ve ze tõ je nem le het más szak -
mai egy ség, il let ve a szol gál ta tó, in téz mény ve ze tõ je.
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(8) Az (5)–(7) be kez dés sze rin ti ese tek ben a szak mai
lét szám nor mák szá mí tá sá nál az egyes alap szol gál ta tá sok
 vezetõjére, il let ve ko or di ná to rá ra elõ írt lét szá mot a szak -
mai egy ség, il let ve a szol gál ta tó, in téz mény vezetõjével
betöltöttnek kell tekinteni.”

13.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Szociális információs szolgáltatás

19/B.  § (1) A hely ben nem el ér he tõ el lá tá sok hoz, szol -
gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben a szo -
ci á lis in for má ci ós szolgáltatás kérelemre

a) in téz ke dik az el lá tást igény lõ sze mély szük ség le te i -
nek meg fe le lõ el lá tá si le he tõ sé gek fel ku ta tá sa iránt, szük -
ség ese tén e cél ból meg ke re si a módszertani intézményt,

b) tá jé ko zó dik az el lá tás, szol gál ta tás igény be vé te lé -
nek fel té te le i rõl, körülményeirõl,

c) se gít sé get nyújt az el lá tás, szol gál ta tás igény be vé te -
lé hez szük sé ges do ku men tá ció összeállításában,

d) fi gye lem mel kí sé ri az in téz mé nyi jog vi szony lét re -
jöt té nek kö rül mé nye it.

(2) A szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás az el lá tást, szol -
gál ta tást igény be vevõ sze mélyt tá jé koz tat ja az el lá tott jo -
gi, a gyer mek jo gi, il let ve a be teg jo gi kép vi se lõ ál tal nyújt -
ha tó se gít ség adás le he tõ sé gé rõl, a kép vi se lõk elérhetõ -
ségérõl.

(3) A szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás fel ada tai tel je sí -
té se ér de ké ben együttmûködik

a) a hely ben, il let ve a me gyé ben mû kö dõ in téz mé nyek -
kel és szol gál ta tók kal, il let ve a mû kö dé sü ket en ge dé lye zõ
szervekkel,

b) a mód szer ta ni in téz mé nyek kel,
c) a pénz be li, il let ve ter mé szet be ni el lá tá sok meg ál la -

pí tá sá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ szer vek -
kel.

(4) A szol gál ta tást nyúj tó sze mély nek a re gi o ná lis csa -
lád se gí tõ mód szer ta ni in téz mény ál tal az in for má ci ós szol -
gál ta tást nyúj tók ré szé re szer ve zett kép zé si programon
kell részt vennie.”

14.  §

(1) Az R. 20.  §-át meg elõ zõ 2. Cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Étkeztetés”

(2) Az R. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ét kez te tést nyúj tó szo ci á lis szol gál ta tó, in téz -
mény

a) az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint részt vesz a szo ci á lis rá szo rult ság megállapításában,

b) – kü lön jog sza bály sze rint – elõ ké szí ti a szol gál ta tás
igény be vé te lé hez szük sé ges dokumentációt,

c) ve ze ti a 4. szá mú mel lék let sze rin ti igény be vé te li
naplót.”

15.  §

Az R. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ét kez te tés ke re té ben biz to sí tott élel mi szer
nyers anya gok ener gia- és táp anyag tar tal má nak alsó ér té -
ke it a ven dég lá tás és köz ét kez te tés ke re té ben tör té nõ élel -
mi szer-elõ ál lí tás és -for gal ma zás fel té te le i rõl  szóló
80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: Ér.) 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.”

16.  §

Az R. 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nép kony hán ki szol gált egy adag étel nek – az Ér.
2. szá mú mel lék le té nek „A” táb lá za tá ban meg ha tá ro zott
ér té kek ala pul vé te lé vel – a 19–60 éves kor ra meg ha tá ro -
zott napi ener gia- és táp anyag szük ség let nek leg alább
negy ven százalékát kell biztosítania.”

17.  §

(1) Az R. 25.  §-át meg elõ zõ 3. Cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Házi segítségnyújtás”

(2) Az R. 25.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A házi se gít ség nyúj tás ke re té be tar to zó gon do zá si te -
vé keny ség különösen]

„c) köz re mû kö dés a sze mé lyi és la kó kör nye ze ti hi gi é né
meg tar tá sá ban,”

18.  §

(1) Az R. 27.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A házi se gít ség nyúj tás ban – az egy sze mé lyes szol -
gá lat ki vé te lé vel – tisz te let díj ban ré sze sít he tõ tár sa dal mi
gon do zók is al kal maz ha tók, szá muk azon ban nem ha lad -
hat ja meg a szak kép zett gon do zók szá mát. A tár sa dal mi
gon do zó a 25.  § (3) be kez dé sé nek c)–d) és j) pont ja sze rin -
ti házi se gít ség nyúj tá si fel ada tot vé gez he ti.”
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(2) Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A há zi gon do zó napi gon do zá si te vé keny sé gé rõl

kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint gon do zá si
naplót vezet.”

19.  §

(1) Az R. a 28.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás”

(2) Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás meg -

szer ve zé sé hez biz to sí ta ni kell
a) a se gély hí vá so kat fo ga dó disz pé cser köz pon tot,
b) a se gít ség nyúj tást vég zõ gon do zó kat fog lal koz ta tó

szak mai központot.
(2) Egy szak mai köz pont ke re té ben leg alább 40, a se -

gély hí vó ké szü lék meg fe le lõ hasz ná la tá ra ké pes idõs ko rú
vagy fo gya té kos sze mély, il let ve pszi chi át ri ai be teg ott ho -
ná ban kell se gély hí vó ké szü lé ket el he lyez ni. A disz pé -
cser köz pon tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy an nak fo lya ma tos 
mû kö dé se és el ér he tõ sé ge biz to sí tott le gyen. Egy disz pé -
cser köz pont több szak mai köz pont el lá tá si te rü le té rõl fo -
gad hat se gély hí vá so kat.

(3) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás mû köd te té -
sé hez biz to sí ta ni kell

a) a mû sza ki rend szer kö ré ben az el lá tott nál el he lye zett 
se gély hí vó ké szü lé ket, jel zést to váb bí tó be ren de zést, a jel -
zés fo ga dá sá ra al kal mas ve võ be ren de zést, sze mély hí vó
kis köz pon tot, to váb bá ügye le ti sze mé lyi szá mí tó gé pet
ügye le ti szoft ver rel,

b) a gon do zó sa ját fel sze re lé se kö ré ben mo bil te le font,
ké szen lé ti tás kát, to váb bá a gyors hely szín re ér ke zés hez
szük sé ges fel té te le ket.

(4) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás fo lya ma tos
ké szen lé ti rend szer ben mû kö dik. A disz pé cser köz pont se -
gély hí vás ese tén – a se gít sé get kérõ ne vé nek, cí mé nek és
az egyéb ren del ke zés re álló in for má ci ók nak a köz lé sé vel – 
ér te sí ti a ké szen lét ben levõ gon do zót.

(5) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ban tisz te let -
díj ban ré sze sít he tõ tár sa dal mi gon do zók is al kal maz ha tók, 
szá muk azon ban nem ha lad hat ja meg a szak kép zett szo -
ciális gon do zók szá mát.”

20.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás szak -

mai prog ram já nak az 5/A.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ta kon túl tartalmaznia kell

a) a hasz nált mû sza ki rend szer le írá sát,
b) a se gít ség nyúj tás – a se gély hí vás tól a krí zis hely zet

meg ol dá sá ig tar tó – fo lya ma tá nak a leírását.

(2) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén nem
kell gon do zá si nap lót ve zet ni és egyé ni gon do zá si ter vet
készíteni.”

21.  §

(1) Az R. a 30.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Családsegítés”

(2) Az R. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A csa lád se gí tés az Szt. 64.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jel zõ rend szer mû köd te té se kö ré ben

a) a jel zés re kö te les szer ve ze te ket fel hív ja a ve szé lyez -
te tett ség jel zé sé re, krí zis hely zet ész le lé se ese tén az ar ról
való tá jé koz ta tás ra,

b) tá jé koz tat ja a jel zõ rend szer ben részt vevõ to váb bi
szer ve ze te ket és az el lá tá si te rü le tén élõ sze mé lye ket a ve -
szé lyez te tett ség jel zé sé nek le he tõ sé gé rõl,

c) fo gad ja a be ér ke zett jel zé se ket, és fel ke re si az érin -
tett sze mélyt, il let ve csa lá dot a csa lád se gí tés szolgáltatá -
sairól való tá jé koz ta tás ér de ké ben,

d) a ve szé lyez te tett ség, il let ve a krí zis hely zet meg -
szün te té se ér de ké ben meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se -
ket,

e) az in téz ke dé sek té nyé rõl tá jé koz tat ja a jel zést tevõt,
f) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az érin tett sze -

mélyt, il let ve csa lá dot ve szé lyez te tõ kö rül mé nye ket és a
ve szé lyez te tett sze mély, il let ve csa lád szo ci á lis el lá tá sok
és szo ci á lis szolgáltatások iránti szükségleteit.”

(3) Az R. 30.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré -
sze és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A csa lád se gí tés az Szt. 64.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel ada tai körében”

„d) kö zös ség fej lesz tõ, va la mint egyé ni és cso por tos te -
rá pi ás prog ra mo kat szer vez (üdül te tés, tá bo roz ta tás, gyer -
mek fel ügye let stb.) a mû kö dé si te rü le tén élõ la kos ság szá -
má ra,”

22.  §

Az R. 31–34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § (1) A csa lád se gí tés so rán együtt kell mû köd ni az

Szt. 64.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti cél cso por tok
ré szé re egyéb szol gál ta tá so kat biz to sí tó – kü lö nö sen szo -
ci á lis, egész ség ügyi, ok ta tá si, fog lal koz ta tá si – szol gál ta -
tók kal, in téz mé nyek kel.

(2) A csa lád se gí tés tár su lás ke re té ben tör té nõ el lá tá sa
ese tén az egy fõ ál lá sú csa lád se gí tõ re jutó te le pü lé sek szá -
ma a létszámelõ írás együt tes figye lembevétele mel lett sem 
le het több öt nél.
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(3) A csa lád se gí tés szol gál ta tá sa it a 7. szá mú mel lék let
sze rin ti eset nap ló ban és for gal mi nap ló ban kell do ku men -
tál ni. E do ku men tá ci ót a csa lád se gí tõ szol gá lat ve ze tõ je
leg alább ne gyed éven ként el len õr zi.

32.  § (1) A csa lád se gí tés a sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ és a szol gál ta tást igény be vevõ sze mély együt tes
mun ka fo lya ma ta, mely nek tar tal ma és me ne te írás be li
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban ke rül rög zí tés re, fel té -
ve, hogy a 30.  § (2) be kez dé sé nek c), il let ve e)–f) pont ja
sze rin ti szak mai te vé keny ség az elsõ in ter jú kap csán tett
in téz ke dés sel nem zár ha tó le. A meg ál la po dás tar tal maz za
a szol gál ta tást igény be vevõ sze mély prob lé má it, az
 elérendõ cél ér de ké ben meg va ló sí tan dó fel ada to kat, az
együtt mû kö dés mód ját, a fo lya mat ba be vo nan dó szol gál -
ta tó kat, in téz mé nye ket a ta lál ko zá sok rend sze res sé gét, a
se gí tõ fo lya mat vár ha tó ered mé nyét és a le zá rás idõ -
pontját.

(2) A csa lád se gí tés a szol gál ta tást igény be vevõ sze -
mély ott ho ná ban, csa lá di kör nye ze té ben tett lá to ga tá sok,
il let ve a csa lád se gí tõ szol gá lat nál foly ta tott se gí tõ be szél -
ge tés és se gí tõ mun ka for mák út ján va ló sul meg. Se gí tõ
mun ka for mák kü lö nö sen a szo ci á lis eset mun ka, a szo ci á lis 
cso port mun ka és a kö zös sé gi szo ci á lis mun ka. A szo ci á lis
eset mun kát vég zõ sze mélyt eset fe le lõs nek kell ki je löl ni.

(3) Az eset fe le lõs kí sé ri fi gye lem mel, hogy a szol gál ta -
tást igény be vevõ sze mély prob lé má ja ke ze lé sé hez igény -
be vet te-e az el ér he tõ szol gál ta tá so kat, va la mint – a szol -
gál ta tást igény be vevõ be le egye zé sé vel – együtt mû kö dik a 
más szo ci á lis és egyéb szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tók kal
és in téz mé nyek kel. A csa lád tag ja i ra is ki ter je dõ se gí tõ
szol gál ta tás ban fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni,
hogy a kis ko rú ér de kei, spe ci á lis szük ség le tei, hely ze te
szük sé ges sé te szik-e gyer mek jó lé ti szol gál ta tás biz to sí tá -
sát. Ha gyer mek jó lé ti szol gál ta tás biz to sí tá sa szük sé ges,
az eset fe le lõs meg ke re si a gyer mek jó lé ti szol gál ta tást
nyúj tó szol gál ta tót, in téz ményt.

33.  § (1) A csa lád se gí tés hez leg alább egy olyan he lyi sé -
get ki kell ala kí ta ni, ahol a szol gál ta tás igény be vé te lé nek
ide je alatt csak a csa lád gon do zó, il let ve a ta nács adó, va la -
mint a se gít sé get igény lõ sze mély, csa lád vagy cso port tar -
tóz ko dik, és fo lya ma to san biz to sí tot tak a bi zal mas be szél -
ge tés kö rül mé nyei.

(2) A szol gál ta tást igény be ve võk szá má ra vá ra ko zó he -
lyi sé get kell ki ala kí ta ni.

(3) Ha a csa lád se gí tés ke re té ben több csa lád gon do zót,
il let ve ta nács adót fog lal koz tat nak, és nem áll va la mennyi
sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély ren del ke zé sé re az 
(1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ he lyi ség, az ad -
mi niszt rá ci ós és ügy in té zé si te vé keny sé gé hez kü lön dol -
go zó szo bát kell ki ala kí ta ni.

34.  § A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek ré -
szé re biz to sí ta ni kell a rend sze res eset meg be szé lést, to -
váb bá mun ká juk rend sze res szak mai fel ügye le tét.”

23.  §

(1) Az R. 39.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”

(2) Az R. 39.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tás so rán az ön kor mány zat ren de le té ben 
a fa lu gond no ki szol gál ta tás szá má ra meg ha tá ro zott köz -
vet len, sze mé lyes szol gál ta tá sok közül alapfeladatnak
minõsül

a) a köz re mû kö dés
aa) az ét kez te tés ben,
ab) a házi se gít ség nyúj tás ban,
ac) a kö zös sé gi és szo ci á lis in for má ci ók szol gál ta tá sá -

ban;
b) az egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz zá ju tás biz to sí -

tá sa, így
ba) a há zi or vo si ren de lés re szál lí tás,
bb) az egyéb egész ség ügyi in téz mény be szál lí tás,
bc) a gyógy szer ki vál tás és a gyó gyá sza ti se géd esz kö -

zök höz való hoz zá ju tás biztosítása;
c) az óvo dás ko rú, is ko lás ko rú gyer me kek szál lí tá sa,

így
ca) az óvo dá ba, is ko lá ba szál lí tás,
cb) az egyéb gyer mek szál lí tás.
(2) A szol gál ta tás so rán az ön kor mány zat ren de le té ben

a fa lu gond no ki szol gál ta tás szá má ra meg ha tá ro zott köz -
vet len, sze mé lyes szol gál ta tá sok kö zül ki egé szí tõ fel adat -
nak mi nõ sül nek a la kos sá gi szol gál ta tá sok, így

a) a kö zös sé gi, mû ve lõ dé si, sport- és sza bad idõs te vé -
keny sé gek szer ve zé se, se gí té se,

b) az egyé ni hi va ta los ügyek in té zé sé nek se gí té se, la -
kos sá gi igé nyek to váb bí tá sa,

c) az egyéb la kos sá gi szol gál ta tá sok, il let ve az (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zot ta kon kí vü li egyéb alap -
szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ban való köz re mû kö dés.

(3) A szol gál ta tás so rán az ön kor mány zat ren de le té ben
a fa lu gond no ki szol gál ta tás szá má ra meg ha tá ro zott, az ön -
kor mány za ti fel ada tok meg ol dá sát se gí tõ, köz ve tett szol -
gál ta tás nak mi nõ sül

a) az étel szál lí tás ön kor mány za ti in téz mény be,
b) az ön kor mány za ti in for má ci ók köz ve tí té se a la kos -

ság ré szé re,
c) a fa lu gond no ki szol gá lat mû köd te té sé vel kap cso la -

tos te en dõk el lá tá sa.”

24.  §

Az R. 39/A.  §-át meg elõ zõ 6. Cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Támogató szolgáltatás”
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25.  §

Az R. 39/F.  §-át meg elõ zõ 7. Cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Közösségi ellátások”

26.  §

Az R. „Kö zös sé gi el lá tá sok” al cí me a kö vet ke zõ
39/K.  §-sal egé szül ki:

„39/K.  § A kö zös sé gi el lá tá sok szak mai prog ram já nak
– az 5/A.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz nia kell
az egész ség ügyi szol gál ta tók kal, kü lö nö sen a te rü le ti leg
ille té kes pszi chi át ri ai, il let ve ad dik to ló gi ai gondozóval
való együttmûködés módját.”

27.  §

(1) Az R. 52.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az in téz mé nyi alap gyógy szer kész let gyógy sze re it az
el lá tot tak nak té rí tés men te sen kell biztosítani.”

(2) Az R. 52.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az alap gyógy szer kész let az aláb bi gyógy szer cso -
por tok ból ál lít ha tó össze:”

28.  §

Az R. 55.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Szocioterápiás foglalkozások szervezése

55.  § A bent la ká sos in téz mény az el lá tot tak meg lé võ ké -
pes sé ge i nek szin ten tar tá sa és fej lesz té se ér de ké ben szo -
cio te rá pi ás foglalkozásokat szervez.”

29.  §

Az R. 56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„56.  § (1) A szo cio te rá pi ás fog lal ko zá sok for má it az el -

lá tást igény be vevõ élet ko rá nak és egész sé gi ál la po tá nak,
ké pes sé ge i nek meg fele lõen kell meg vá lasz ta ni, az egyé ni
gon do zá si, fej lesz té si terv ben, il let ve re ha bi li tá ci ós prog -
ram ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek kel össz hang ban. A
szocioterápiás foglalkozások formái különösen

a) a mun ka te rá pia,
b) a te rá pi ás és kész ség fej lesz tõ fog lal ko zás,
c) a kép zé si célú fog lal ko zás.
(2) A mun ka te rá pi á ban azok az el lá tot tak ve het nek

részt, akik – az Szt. 99/B.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti

szak ér tõi vé le mény, en nek hi á nyá ban az in téz mény ve ze tõ
meg íté lé se sze rint – nem al kal ma sak a szo ci á lis fog lal koz -
ta tás keretében történõ munkavégzésre.

(3) A mun ka te rá pia el sõd le ges cél ja a mun ka ké pes ség
fej lesz té se an nak ér de ké ben, hogy az el lá tott al kal mas sá
vál jon a szo ci á lis fog lal koz ta tás ban való rész vé tel re. A
mun ka te rá pi á ra egye bek ben a te rá pi ás és kész ség fej lesz tõ
fog lal koz ta tás ra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az el lá tott mun ka te rá pi á já ra for dít ha tó idõ nem ér -
he ti el a napi négy órát és a heti húsz órát.

(5) A mun ka te rá pi á ban részt vevõ el lá tott munkate -
rápiás ju ta lom ban ré sze sít he tõ. A mun ka te rá pi ás ju ta lom a 
mun ka vég zés jel le gé tõl füg gõ en dif fe ren ci ált, amely nek
havi össze gét a mun ka la pon rög zí tett te vé keny ség jel le ge
és a mun ka vég zés sel töl tött idõ alap ján az in téz mény ve ze -
tõ je és a fog lal koz ta tást ve ze tõ szak em ber ha tá roz za meg.
Ha az el lá tott köl tõ pénz ben ré sze sül, a költõpénz összege
nem csökkenthetõ a munkaterápiás jutalom összegével.

(6) A mun ka te rá pi ás ju ta lom gya ko ri sá gá ról, a ju ta lom -
ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl, va la mint an nak al kal man kén -
ti össze gé rõl a mun ka te rá pi á ban való rész vé tel figye -
lembe véte lével az intézmény vezetõje határoz.”

30.  §

Az R. 57.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A te rá pi ás és ké pes ség fej lesz tõ fog lal ko zás ke re té -
ben kre a tív, mû vé sze ti, moz gás- és já ték te rá pi ák is
szervezhetõek.”

31.  §

Az R. 75.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nap pa li el lá tás biz to sí tá sá ra az az in téz mény al kal -
mas, ame lyik rendelkezik]

„e) amennyi ben a 77.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg je lölt szol gál ta tást biz to sít ja az étel me le gí té sé re, tá la -
lá sá ra és elfogyasztására”
[szol gá ló he lyi sé gek kel.]

32.  §

Az R. 79/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[A nap pa li el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély re a gon do zást
vég zõ sze mély egyé ni gon do zá si ter vet ké szít. A gon do zá si
ter vet az igény be vé telt kö ve tõ egy hó na pon be lül kell el ké -
szí te ni. Nem kell gon do zá si ter vet ké szí te ni ab ban az
esetben, ha az ellátott kizárólag]

„d) klub fog lal ko zás ban”
[ré sze sül.]
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33.  §

Az R. 80.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény há zi rend je tar tal -
maz za]

„c) ét kez te tés biz to sí tá sa ese tén az ét ke zé sek szá mát és
az ét kez te tés rendjét,”

34.  §

Az R. 104.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az ut cai szo ci á lis mun kát vég zõ szol gál ta tó, in téz -
mény a (2) be kez dés sze rin ti fel ada to kat leg alább mun ka -
na po kon, napi 6 órá ban vég zi a mû kö dé si en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott el lá tá si te rü le ten. Téli idõ szak ban az ut cai
szo ci á lis mun kát 18 órá tól 22 óráig a közterületen kell
biztosítani.

(6) Ha a haj lék ta lan sze mélyt érin tõ ve szély hely ze tet az
ut cai szo ci á lis mun kás nem tud ja el há rí ta ni, in téz ke dik a
se gít sé get igény lõ ál la po tá nak és hely ze té nek meg fe le lõ
el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben, és a hely szí nen meg vár ja az
el lá tást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.

(7) Az ut cai szo ci á lis mun kát vég zõ szol gál ta tók, in téz -
mé nyek te vé keny sé gü ket össze han gol ják az el lá tá si te rü -
le tü kön mû kö dõ más ut cai szo ci á lis mun kát vég zõ szol gál -
ta tók kal, in téz mé nyek kel, va la mint az ille té kes disz pé -
cser szol gá lat tal. A disz pé cser szol gá lat tal tör té nõ együtt -
mû kö dés sel kap cso la tos kér dé se ket együtt mû kö dé si meg -
ál la po dás ban kell rög zí te ni.”

35.  §

Az R. a kö vet ke zõ 104/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Diszpécserszolgálat

104/B.  § (1) Az ut cá kon, köz te rü le te ken élõ haj lék ta lan
em be rek el lá tá sá nak ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben a szo -
ci á lis ága za tot irá nyí tó mi nisz ter öt éves idõ tar tam ra re gi o -
ná lis ha tás kö rû diszpécserszolgálatokat jelöl ki.

(2) A disz pé cser szol gá lat
a) fo gad ja a köz te rü le te ken élõ, kri ti kus hely zet be ke -

rült em be rek re vo nat ko zó bejelentéseket,
b) a be je len té sek nek meg fele lõen ér te sí ti az el lá tá si te -

rü let sze rint érin tett ut cai szo ci á lis mun kás szol gá la tot, il -
let ve szük ség ese tén más ellátást kezdeményez,

c) napi kap cso la tot tart a köz te rü le te ken, nem la kás
célú he lyi sé gek ben élõ em be rek kel fog lal ko zó, ut cai szo -
ci á lis mun kát vég zõ szol gál ta tók kal, in téz mé nyek kel, or -
vo si ügye le tek kel és a cél cso port szá má ra ellátást nyújtó
egyéb szolgáltatókkal,

d) gyûj ti és rend sze re zi a ré gi ó ban mû kö dõ, haj lék ta lan 
em be rek el lá tá sá val fog lal ko zó in téz mé nyek fé rõ hely ada -
ta it, az igény be vé tel mód ját, va la mint egyéb, a haj lék ta lan
em be rek el lá tá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok ra vo nat ko -
zó in for má ci ó kat,

e) szá mí tó gé pes adat bá zi sá ban nyil ván tart ja a be je len -
té sek kap csán tett in téz ke dé se ket,

f) te vé keny sé gé rõl és az ész lelt prob lé mák ról rend sze -
re sen tá jé koz tat ja a re gi o ná lis ha tás kö rû mód szer ta ni in -
téz ményt.

(3) A disz pé cser szol gá lat a (2) be kez dés sze rin ti fel ada -
to kat

a) a téli idõ szak ban fo lya ma to san, napi 24 órá ban biz -
to sít ja,

b) a téli idõ sza kon kí vül leg alább mun ka idõ ben biz to -
sít ja, és gon dos ko dik a mun ka idõn kí vü li te le fon hí vá sok
fogadásáról.”

36.  §

Az R. 107/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sát, az éj je li me ne -
dék he lyet, va la mint a nap pa li me le ge dõt mû köd te tõ fenn -
tar tó a köz te rü le ten vagy lak ha tás ra al kal mat lan he lyi ség -
ben élet vi tel sze rû en tar tóz ko dó haj lék ta lan sze mé lyek el -
lá tá sá nak, a köz vet len élet ve szély el há rí tá sá nak érdekében 
a téli idõszakban idõszakos férõhelyeket biztosíthat.”

37.  §

Az R. „Az idõ sza kos fé rõ hely szám-bõ ví tés” al cí me a
kö vet ke zõ 107/D.  §-sal egé szül ki:

„107/D.  § (1) A nap pa li me le ge dõ az idõ sza kos fé rõ he -
lye ken az ön el lá tás ra és a kö zös sé gi együtt élés sza bá lya i -
nak be tar tá sá ra ké pes haj lék ta lan sze mé lyek szá má ra krí -
zis hely zet ben éjszakai szállást biztosít.

(2) A nap pa li me le ge dõ az idõ sza kos fé rõ he lyek te kin -
te té ben éj je li me ne dék hely nek mi nõ sül, az idõ sza kos fé rõ -
he lyek ki ala kí tá sá ra és az idõ sza kos fé rõ he lye ken el he lye -
zet tek nek nyúj tott szol gál ta tá sok ra a 107/C.  §-ban foglalt
szabályokat kell alkalmazni.”

38.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

39.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép hatályba.
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(2) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it az
e ren de let hatályba lépése után in dult ügyek ben kell al kal -
maz ni.

(3) Ha a szol gál ta tó, in téz mény e ren de let ha tály ba lé pé -
se elõtt mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik, vagy a mû kö -
dé si en ge dé lye irán ti ké rel mét e ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en be nyúj tot ták, és nem fe lel meg az e ren de let tel 
meg ál la pí tott sze mé lyi, szak kép zett sé gi, il let ve tár gyi
több let fel té te lek nek, a több let fel té te le ket az Szt. 134.  §-a
sze rin ti idõ pon tig kell tel je sí te ni az zal, hogy a szol gál ta tá -
sok szín vo na la az e ren de let ha tály ba lé pés kor meg lé võ ál -
la pot hoz ké pest nem es het vissza.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 5/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja,
b) 14.  §-a (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
c) 15.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és l) pont ja,
d) 25.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban a „(kü lö nö sen 

be vá sár lás, ta ka rí tás, mo sás, me leg étel biz to sí tá sa)”
szövegrész,

e) 25/A.  §-a,
f) 29.  §-át meg elõ zõ 4. Cím,
g) 30.  §-ának (4) be kez dé se,
h) 32.  §-át és 34.  §-át meg elõ zõ al cí mek,
i) 35–36.  §-a és az azo kat meg elõ zõ al cí mek,
j) 37.  §-a és az azt meg elõ zõ 5. Cím és al cím,
k) 38.  §-a,
l) 39.  §-ának (4) be kez dé se,
m) 39/E.  §-a,
n) 39/J.  §-át meg elõ zõ 8. Cím,
o) 40.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „sza ko sí tott” szö veg -

rész,
p) 63.  §-ának (2) be kez dé se,
q) 81.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja,
r) 104/A.  §-ának (3) be kez dé se,
s) 5. szá mú mel lék le te.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
a) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, 7.  §-ának

(4) be kez dé sé ben és 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „alap -
el lá tás ban” szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tás ban”
szövegrész,

b) 8/A.  §-ában „A nap pa li el lá tás ban, va la mint az alap -
el lá tás ban” „alap el lá tás ban” szö veg rész he lyé be „Az alap -
szol gál ta tás ban” szövegrész,

c) 9.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „a
nap pa li el lá tá sok és az alap el lá tá sok” szö veg rész he lyé be
„az alap szol gál ta tá sok” szövegrész,

d) 14.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 100.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban, 104/A.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban a „gon do zá si” szö veg rész he lyé be „alap szol gál ta tá si”
szövegrész,

e) 15.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „Szo ci á lis és 
Csa lád ügyi Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „szo -
ciális ága zat irá nyí tá sát vég zõ mi nisz té ri u mot” szö veg -
rész,

f) 17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „c) és d)”
szö veg rész he lyé be a „d), f) és k)” szö veg rész,

g) 18.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a 111.  §-ban a „Szo ci á lis és Csa lád ügyi
Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ága zat irá -
nyí tá sát vég zõ mi nisz té ri um” szö veg rész,

h) II. Fe je ze té nek cí mé ben az „ALAPELLÁTÁSOK”
szö veg rész he lyé be az „ALAPSZOLGÁLTATÁSOK”
szö veg rész,

i) 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „alap el lá tás” szö veg -
rész he lyé be az „alap szol gál ta tás” szö veg rész, a „szol gál -
ta tást nyúj tó sze mély nek” szö veg rész he lyé be a „szol gál -
ta tó nak” szö veg rész,

j) 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 26.  §-ának a) pont já ban 
az „alap el lá tá si” szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tá si” 
szö veg rész,

k) 30.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „csa lád se gí tõ szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be a „csa lád se gí tés” szö veg rész,

l) III. Fe je ze té nek cí mé ben a „SZAKOSÍTOTT” szö -
veg rész he lyé be az „INTÉZMÉNYI” szö veg rész,

m) 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „sza ko sí tott el lá tást
nyúj tó” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis” szö veg rész,

n) 57.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban és (3) be kez dé sé ben, va la mint 58.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „fog lal koz ta tás” szö veg rész he lyé be a „fog lal ko -
zás” szö veg rész,

o) 57.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „fog lal -
koz ta tás ból” szö veg rész he lyé be a „fog lal ko zás ból” szö -
veg rész,

p) 57.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban a „fog lal koz ta tás ban” szö veg rész he lyé be a „fog lal ko -
zás ban” szö veg rész,

q) 58.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tást” szö -
veg rész he lyé be a „fog lal ko zást” szö veg rész,

r) 62.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „te le pü lé si ön kor -
mány zat nál” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si ön kor mány -
zat pol gár mes te ré nél” szö veg rész,

s) 73.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban és 110.  §-ának 
c) pont já ban az „alap el lá tást vég zõ szo ci á lis in téz mé nyek -
kel” szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tást nyúj tó szo -
ci á lis szol gál ta tók kal, in téz mé nyek kel” szö veg rész,

t) 77.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az 5. szá mú mel lék let -
ben” szö veg rész he lyé be „a 21.  § (3) be kez dé sé ben” szö -
veg rész,

u) 101/D.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „nap pa li
vagy alap el lá tást nyúj tó szol gál ta tás” szö veg rész he lyé be
az „alap szol gál ta tás” szövegrész

lép.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter
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Melléklet a 2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. ré szé nek címe és 2–3. és 6–8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

I. Alap szol gál ta tá sok

2. Házi se gít ség nyúj tás

a) házi se gít ség nyúj tás ban el lá tot tak szá ma sze rint (5-6 fõ el lá tott)

– szo ci á lis gon do zó 1 fõ

b) 5 vagy több fõ ál lá sú szo ci á lis gon do zó ese tén

– ve ze tõ gon do zó 1 fõ

3. Csa lád se gí tés

– csa lád gon do zó (2000–5000 fõ la ko sig, és 5000 fõ la kos fe lett 5000 fõre ve tít ve; ha a szer ve ze ti leg
egy egy ség ben dol go zó csa lád gon do zók szá ma há rom vagy en nél több, ak kor kö zü lük ve ze tõ 
csa lád gon do zót kell ki ne vez ni)

1 fõ

– szo ci á lis se gí tõ vagy ta nács adó (30 000 la ko son ként) 2 fõ

6. Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás

a szol gál ta tás ké szen lé ti rend szer ben tör té nõ fo lya ma tos mû köd te té sé hez 40 ké szü lé ken ként leg alább 
2 fõ szo ci á lis gon do zó szük sé ges

7. Kö zös sé gi el lá tá sok

a) Ön ál ló szol gál ta tás ese tén:

Kö zös sé gi ko or di ná tor 1 fõ

Kö zös sé gi gon do zó 2 fõ

b) In teg rált el lá tás ke re te in be lül:

Kö zös sé gi ko or di ná tor 1/2 fõ, ill. 
1 fõ – 4 

kö zös sé gi
gon do zó 

ese tén

Kö zös sé gi gon do zó 2 fõ

8. Ut cai szo ci á lis mun ka

– ut cai szol gá lat ko or di ná tor (4 vagy an nál ke ve sebb ut cai szo ci á lis gon do zót al kal ma zó ut cai 
szol gá lat ese té ben a ko or di ná to ri fel adat el lá tá sá val meg bíz ha tó az ut cai szo ci á lis gon do zók egyi ke)

1 fõ

– ut cai szo ci á lis gon do zó 2 fõ

2. Az R. 2. szá mú mel lék let II. ré szé nek címe, va la mint 1. pont já nak A) és E) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lépnek:

II. In téz mé nyi el lá tá sok

1. Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mé nyek

A) Idõ sek klub ja (30 fé rõ hely re ve tít ve)

– szo ci á lis gon do zó 2 fõ

– nap pa li el lá tást ve ze tõ (= klub ve ze tõ) 1 fõ

– 6 na pos vagy fo lya ma tos nyit va tar tás ese tén szo ci á lis gon do zó 1 fõ

szo ci á lis, men tál hi gi é nés mun ka társ heti 4 óra

E) Nap pa li me le ge dõ

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ

– szo ci á lis se gí tõ (tárgy évet meg elõ zõ év napi át lag for gal ma alap ján min den 50 meg for du ló 
el lá tot tan ként)

1 fõ

szo ci á lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (tárgy évet meg elõ zõ év napi át lag for gal ma alap ján min den 
50 el lá tot tan ként)

0,5 fõ
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3. Az R. 2. szá mú mel lék let II. ré sze 2. pont já nak D) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

D) Fo gya té ko sok tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye
– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos
 = 100 fé rõ hely alatt heti 4 óra
 = 100–200 fé rõ hely kö zött heti 6 óra
 = 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ
– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ
– osz tály ve ze tõ ápo ló (50 fé rõ he lyen ként) 1 fõ
Re ha bi li tá ci ós in téz mény
– ve ze tõ pe da gó gus 1 fõ
50 fé rõ hely re ve tít ve: ápo ló, gon do zó 5 fõ

fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
fog lal koz ta tás-szer ve zõ 1 fõ
sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ
moz gás te ra pe u ta 1 fõ
mun ka ve ze tõ 2 fõ
szo ci á lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 2 fõ

100 fé rõ hely re ve tít ve: szo ci á lis ügy in té zõ 1 fõ
Ápo ló, gon do zó ott hon
50 fé rõ hely re ve tít ve: ápo ló-gon do zó

 = kis ko rú ak el lá tá sa ese tén 20 fõ
 = fel nõtt ko rú ak el lá tá sa ese tén 15 fõ
fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
szo ci á lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 1 fõ
moz gás te ra pe u ta 1 fõ
fog lal koz ta tás szer ve zõ 1 fõ
sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ

100 fé rõ he lyen ként: szo ci á lis ügy in té zõ 1 fõ
Sú lyos fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó cso port
– osz tály ve ze tõ (5 cso port irá nyí tá sa) 1 fõ
– gyer mek gon do zó-ápo ló 4 fõ
– moz gás te ra pe u ta napi 4 óra
– pe da gó gus 1 fõ

4. Az R. 2. szá mú mel lék let II. ré sze 2. pont já nak I) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

I) Rész leg
50 fé rõ hely re ve tít ve Ápo ló-gon do zó rész leg Re ha bi li tá ci ós rész leg
Or vos heti 6 óra heti 4 óra
Rész leg ve ze tõ 1 fõ 1 fõ
Szo ci á lis ápo ló-gon do zó
– fo gya té kos sze mé lyek 18 fõ 8 fõ
– idõ sek 10 fõ
– pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek 6 fõ
– haj lék ta lan sze mé lyek 7 fõ
Szo ci á lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 1 fõ 3 fõ
Haj lék ta lan el lá tás ese tén
 szo ci á lis se gí tõ 2 fõ
Fo gya té kos el lá tá sa ese tén
 pe da gó gus 1 fõ 1 fõ
 fog lal koz ta tás szer ve zõ, mun ka ve ze tõ 1 fõ 2 fõ
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2006. (IV. 14.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ

tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi ága zat ba tar to zó
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dõ tol má -
csot, jel tol má csot (a továb biak ban együtt: tol mács) te vé -
keny sé gé ért mun ka díj, vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj és
költ ség té rí tés il le ti meg.

(2) A tol má csot meg il le tõ mun ka díj, vá ra ko zá si díj és
ké szen lé ti díj e ren de let ben meg ha tá ro zott össze ge a tol -
má cso lá si te vé keny ség el len ér té két ter he lõ ál ta lá nos for -
gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt az e ren de let ben
meg ha tá ro zott össze ge ken mint adó ala pon fe lül kell fel -
szá mí ta ni, ha a tol mács az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) ren -
del ke zé sei alap ján ál ta lá nos for gal mi adó fel szá mí tás ra
kö te le zett. Ha a tol mács az Áfa tv. sze rint le vo ná si jog gal
ren del ke zik, a szám lá val iga zolt költ ség nek csak a net tó
össze ge nö ve li az adó ala pot.

(3) Ha a tol mács te vé keny sé ge az Áfa tv. 5.  §-a sze rint
gaz da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül, a tol mács nak kü lön
jog sza bály ren del ke zé sei sze rint szám lát kell ki ál lí ta nia,
il let ve a ki ren de lõ ha tó ság nak a szám la el le né ben dí jat kell 
fi zet nie. Amennyi ben a tol mács te vé keny sé ge nem mi nõ -
sül a fen ti ek sze rin ti gaz da sá gi te vé keny ség nek, a ki fi ze tés 
át vé te li el is mer vény el le né ben tör té nik.

2.  §

(1) A tol mács ré szé re – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a mun ka dí jat e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott díj sá vok alap ján a he lyi pi a ci vi szo nyok hoz igazo -
dóan kell meg ál la pí ta ni.

(2) A jel tol mács ré szé re 6000 Ft/óra mun ka dí jat kell
meg ál la pí ta ni. A jel tol má csot ezen fe lül a (4) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott uta zá si költ ség té rí tés, az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott vá ra ko zá si díj, il let ve a (7) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ké szen lé ti díj il le ti meg.

(3) A tol má csot meg il le tõ mun ka díj meg ál la pí tá sá nál
min den meg kez dett órát fél óra ként, fél óra le tel tét köve -
tõen egy óra ként kell figye lembe ven ni.

(4) A tol mács a szá má ra meg ál la pí tott mun ka dí jon fe lül
uta zá si költ ség té rí tés re tart hat igényt. Az iga zolt költ sé get
a tol mács szá má ra a kö vet ke zõk sze rint kell meg té rí te ni:

a) vas úti 2. osz tá lyú me net tér ti díj tel jes össze gét
(rend kí vül in do kolt vagy sür gõs igény be vé tel ese té ben a
pót jegy árát is),

b) he lyi tö meg köz le ke dé si esz köz, il let ve hely kö zi
 autóbusz me net tér ti díj tel jes össze gét,

c) sze mély gép ko csi igény be vé te le ese tén – amennyi -
ben a tol má cso lás hely szí ne tö meg köz le ke dé si esz köz zel
nem, vagy arány ta la nul hosszú (oda-vissza uta zá si idõ tar -
tam a 3 órát meg ha la dó) uta zá si idõ vel kö ze lít he tõ meg –
a gép jár mû nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
üzem anyag nor ma fi gye lem be vé te lé vel a tény le ge sen
meg tett oda-vissza útra a km-tá vol ság és az APEH ál tal
köz zé tett hi va ta los üzem anyag ár szor za tá nak össze gét.

(5) Ha a tol mács az adott el já rá si cse lek mény meg kez -
dé sé re ki tû zött idõ pont ban meg je lent, az el já rá si cse lek -
mény meg kez dé sé ig, ille tõ leg az el já rá si cse lek mény el -
ma ra dá sá nak köz lé sé ig vá ra ko zá si díj il le ti meg, amely
min den meg kez dett fél órá ra 500 Ft.

(6) Ha az el já rá si cse lek ményt a ha tó ság fél be sza kít ja,
amennyi ben az el já rás még ugyan azon a na pon foly ta tó -
dik, az ad dig el telt idõ tar ta mot a vá ra ko zá si idõbe be kell
számítani.

(7) A tol má cso lás ra okot adó te vé keny ség el ma ra dá sa
ese tén ké szen lé ti díj ként 2 óra mun ka dí jat kell meg ál la pí -
ta ni.

(8) A tol mács szá má ra – uta zá si költ ség té rí tés re vo nat -
ko zó igény ese tén – az uta zá si költ sé get az (5) és (7) be -
kez dés ben fog lal tak ese tén is meg kell té rí te ni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 22/2006. (IV. 14.) KvVM rendelethez

Tol má cso lás Ft/óra Mi ni mum Ma xi mum

1. Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség hez tar to zó or szá -
gok hi va ta los nyelvei

Ft/óra 2 500 8 000

2. Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér sé gen kí vü li or szá gok 
hi va ta los nyel vei, il let ve
a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gi nyel vek, ki vé ve 
azo kat, me lyek az EGT
hi va ta los nyelvei közé
tartoznak

Ft/óra 4 000 10 000
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Az oktatási miniszter
17/2006. (IV. 14.) OM

rendelete

a közoktatási intézmények elhelyezésének 
és kialakításának építészeti-mûszaki 

követelményeirõl  szóló 
19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 93.  §
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz ok ta tá si in téz mé nyek el he lye zé sé nek és ki ala kí tá -
sá nak épí té sze ti-mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló 19/2002. 
(V. 8.) OM ren de let 1., 4., 5. és 6. szá mú mel lék le té ben a
„2. Te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nyek” címû rész
2.3. pont ja, to váb bá a 2. és 3. szá mú mel lék le té ben a „2.
Te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nyek” címû rész 2.4. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1041/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata

a 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott
károk  miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos

összefüggõ kormányzati feladatok koordinálásáért
felelõs kormánymegbízott feladatairól, valamint az

Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott
ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel (a továb biak ban: új já -
épí tés) össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó ját

– je len le gi fel adat kör ének el lá tá sa, jog ál lá sá nak vál to zat -
la nul ha gyá sa mel lett – dr. Du dás Fe renc, a Bel ügy mi nisz -
té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra kor mány meg bí zott ként
vég zi.

2. A kor mány meg bí zott fel ada tai:
a) ko or di nál ja a Kor mány 2006. áp ri lis 4-én el fo ga dott

Ár víz vé del mi Cse lek vé si Prog ram já ban fog lal tak, va la -
mint az új já épí tés kormányzati feladatait;

b) fi gye lem mel kí sé ri az ár víz hely ze tet;
c) gyûj ti és össze sí ti a ká rok kal és új já épí tés sel kap cso -

la tos adatokat;
d) ki dol goz za az új já épí té si fel ada to kat meg ha tá ro zó

kor mány ren de let tervezetét;
e) össze han gol ja az új já épí tés sel kap cso la tos fel ada tok

vég re haj tá sát;
f) rend sze re sen be szá mol a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós

Bi zott ság el nö ké nek (a továb biak ban: KKB el nö ke) a fel -
ada tok végrehajtásáról;

g) gon dos ko dik a ká ro sul tak, a la kos ság és a saj tó tá jé -
koz ta tá sá ról.

3. A Kor mány az új já épí té si fel ada tok vég re haj tá sá ra
Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott sá got (a továb biak ban: tár ca -
kö zi bi zott ság) hoz lét re. A tár ca kö zi bi zott ság ügy rend jét
maga ál la pít ja meg. Az ügyrendet a KKB elnöke hagyja
jóvá.

4. A tár ca kö zi bi zott ság el nö ke a kor mány meg bí zott.
A tár ca kö zi bi zott ság tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
b) a Bel ügy mi nisz té ri um,
c) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -

rium,
d) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
e) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
f) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
g) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
h) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -

rium,
i) a Pénz ügy mi nisz té ri um,
j) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um,
k) az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um,
l) az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esélyegyenlõ -

ségi Mi nisz té ri um, valamint
m) a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak,

leg alább he lyet tes ál lam tit ká ri be osz tá sú képviselõi,
valamint

n) a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter megbízottja,

o) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
riumban, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ban és
a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó sá gán mû kö dõ új já épí té si ko or di ná ci ós bi zott sá -
gok ve ze tõi.
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5. A kor mány meg bí zott a tár ca kö zi bi zott ság mun ká já -
ban való köz re mû kö dés re más szer vet vagy szak ér tõt is
fel kér het.

6. A tár ca kö zi bi zott ság fel ada tai:
a) ja vas la tot tesz az új já épí té si fel ada tok koordinálá -

sára;
b) az új já épí té si cél lal tör té nõ ki fi ze té sek sza bály sze rû

fel hasz ná lá sá nak fi gye lem mel kísérése;
c) ja vas la tot tesz a Kor mány dön té se alap ján az új já épí -

tés re biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
ra, me lyet a KKB el nö ke hagy jóvá. A pénz fel hasz ná lás sal
kap cso la tos költ ség ve té si ter ve zé si, vég re haj tá si, szám vi -
te li, be szá mo lá si és el szá mo lá si fel ada tok összeg zé sét a
Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si szer ve ze te vég zi;

d) a fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben be von ja a ka ri ta tív, a
tár sa dal mi, a gaz dál ko dó szer ve ze te ket, va la mint az ál -
lam pol gá ro kat.

7. A kor mány meg bí zott fel ada tot ál la pít hat meg a tár -
ca kö zi bi zott ság tag já nak, és el len õr zi an nak végrehaj -
tását.

8. A Kor mány fel ké ri az érin tett me gyei köz gyû lé sek
el nö ke it, a vé del mi bi zott sá go kat, hogy szük ség ese tén a
te rü le ti fel ada tok vég re haj tá sá ra – a me gyei (fõ vá ro si) ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok bá zi sán, a me gyei köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek, va la mint az ille té kes köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei kép vi se lõ i nek
be vo ná sá val – me gyei új já épí té si bi zott sá go kat hoz za nak
létre.

9. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
együtt mû kö dé sük kel – in do kolt eset ben szak ér tõk ki ren -
de lé sé vel – se gít sék elõ a kor mány meg bí zott fel ada ta i nak
eredményes teljesítését.

10. Az egyes tár cák fel adat kör ével össze füg gõ költ sé -
gek az érin tett fe je ze ti költ ség ve tést ter he lik.

11. 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

A Kormány
1042/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata

a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ
intézkedésekrõl  szóló 

Cselekvési Program végrehajtásához szükséges
intézkedések hatályának kiterjesztésérõl

1. A Kor mány a Duna fo lyón 2006. már ci us és áp ri lis
hó nap ban ki ala kult rend kí vü li ár víz  miatt ki hir de tett ve -
szély hely zet ben az ered mé nyes vé de ke zés és hely re ál lí tás
fel té te le i nek ha la dék ta lan biz to sí tá sá ra el fo ga dott Cse lek -
vé si Prog ram, va la mint a Prog ram vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. ha -
tá ro zat ban fog lalt in téz ke dé sek ha tá lyát ki ter jesz ti a Ti sza
fo lyón és mel lék fo lyó in 2006. áp ri lis hó nap ban kialakult
árvízi veszélyhelyzetben történõ védekezésre, helyre -
állításra és újjáépítésre.

2. 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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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2004. évi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 65 991

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 817 400

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –



4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 229 944
4.1. Jogi sze mé lyek tõl 12 340

4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 E Ft alatt)** 8 439
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 E Ft fe lett)* 3 901

– Bp. III. Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány za ta 760
– Bp. V. Bel vá ros-Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Rt. 989
– Bp. VII. Er zsé bet vá ro si Ön kor mány za ti 
 Va gyon ke ze lõ Rt. 610
– Bp. Fõ vá ros XI. Új bu da Ön kor mány za ta 845
– Bp. Fõ vá ros Kis pest Ön kor mány zat 
 Pol gár mes te ri Hi va tal 697

4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 887
4.2.1. Bel föl di ek tõl 887

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 216 717
4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 E Ft alatt) 194 156
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 E Ft fe lett) 21 205

– Ar nóth Sán dor 910
– Ba u er Zsolt 550
– Bi tay Már ton 520
– Go ógl Ár pád 543
– Gyi me si End re 681
– Har gi tai Já nos 1 300
– Ju hos Ka ta lin 1 100
– Kiss At ti la 890
– Ko csis Ró bert 770
– Ku ba tov Gá bor 800
– Mát rai Már ta 527
– Meny hárt Éva 538
– Mol nár Ág nes 510
– Pelcz né G. Il di kó 920
– Pó sán Lász ló 873
– Pus kás And rás 751
– Ré pás sy Ró bert 940
– Si mon Ist ván 2 000
– Szá jer Jó zsef 2 322
– Sza kács Imre 510
– Szûcs La jos 720
– Tasó Lász ló 730
– Tuza György né 900

4.3.2. a) Kül föl di ek tõl (100 E Ft alatt) 50
4.3.2. b) Kül föl di ek tõl (100 E Ft fe lett) 1 306

– Ale xan der De Gel sey 440
– Wil li am De Gel sey 460
– Fe renc Petõ 206
– Lász ló Ré dey 200

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 250 679
– eb bõl hi tel fel vé tel 96 500

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1 364 014
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Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 3 110
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 526 106
5. Esz köz be szer zés 38 962
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 958 852
7. Egyéb ki adá sok 283 219

– eb bõl hi tel vissza fi ze tés 230 383

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1 810 249

Bu da pest, 2006. áp ri lis 11.

Tóth Jó zsef né s. k., Prisz ter Er zsé bet s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ fõ köny ve lõ

Meg jegy zés: A Szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett sora csak szá mí tott ada tot tar tal maz, a **-gal jel zett sora 5759 E Ft szá mí tott ada tot tartalmaz.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2005. évi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 102 218

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 817 400

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 119 484
4.1. Jogi sze mé lyek tõl 11 733

4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 E Ft alatt)** 7 388
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 E Ft fe lett)* 4 345

– Bp. V. Bel vá ros-Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Rt. 1 037
– Bp. VII. Er zsé bet vá ro si Ön kor mány za ti 
 Va gyon ke ze lõ Rt. 653
– Bp. Fõ vá ros XI. Új bu da Ön kor mány za ta 881
– Pa lo ta Hol ding Rt. (Bp. XV. Ön kor mány zat) 528
– Bp. Fõ vá ros Kis pest Ön kor mány zat 
 Pol gár mes te ri Hi va tal 731
– Bp. Pes ter zsé be ti Vá ros üze mel te té si Rt. 515

4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 1 139
4.2.1. a) Bel föl di ek tõl (500 E Ft alatt) 139
4.2.1. b) Bel föl di ek tõl (500 E Ft fe lett) 1 000

– Ar tinp ress Bt. 1 000
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4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 106 612
4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 E Ft alatt) 90 230
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 E Ft fe lett) 16 382

– Bába Iván 1 000
– Be csey Zsolt 600
– Dobó Lász ló 553
– Firtl Má tyás 1 000
– Fü löp Ist ván 1 030
– Go ógl Ár pád 667
– Gyi me si End re 1 140
– Hen de Csa ba 509
– Já ró ka Lí via 533
– Ki rály Nóra 720
– Ko vács Fe renc 800
– Len gyel Zol tán 990
– Mol nár Ág nes 2 100
– Nagy Sán dor 650
– Nav ra csics Ti bor 800
– Nóg rá di Zol tán 540
– Pa ta ki Esz ter 900
– Ro gán An tal 1 000
– Var ga Szilvia 850

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 795 282
– eb bõl hi tel fel vé tel 750 000

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1 834 384

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 37 040

3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 503 143

5. Esz köz be szer zés 24 622

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 546 883

7. Egyéb ki adá sok 392 704
– eb bõl hi tel vissza fi ze tés 316 189

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1 504 392

Bu da pest, 2006. áp ri lis 11.

Tóth Jó zsef né s. k., Prisz ter Er zsé bet s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ fõ köny ve lõ

Meg jegy zés: A Szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett sora csak szá mí tott ada tot tar tal maz, a **-gal jel zett sora 4583 E Ft szá mí tott ada tot tartalmaz.

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 38. szá má ban köz zé tett 1/2006. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro za ta II/3. pont já nak utol só mon da ta he lye sen:
„A tet tes az ÁFA ad ónem ben fenn ál ló adó kö te le zett sé gé nek meg szû né se ere jé ig az el tit kolt adó összeg, mint el kö ve té si ér ték sze rint mi nõ sü lõ adó csa lást,

to váb bá a fik tív bi zony la tok fel hasz ná lá sá val vissza igé nyelt vagy be szá mí tott adóösszegre nézve csalást valósít meg.”

(Kéz irat hi ba)

2006/43. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3479



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. március hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 43. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1156 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


