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Tárgymutató a 2006. március hónapban kihirdetett jogszabályokról,
illetve közzétett határozatokról és közleményekrõl

II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
87/2006. (IV. 14.) Korm.
rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl
és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

(1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított jogkörében – a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerinti – árvízi veszélyhelyzetet hirdet ki 2006. április 14-én 13.00 órától, a
(2) bekezdésben meghatározott területekre.
(2) A veszélyhelyzet Heves megyében a Tisza folyó
partvonala által érintett települések, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza folyó partvonala és a Zagyva folyó
torkolati része által érintett települések, Bács-Kiskun megyében a Tisza folyó partvonala által érintett települések,
Csongrád megyében a Tisza, a Maros, a Hármas-Körös folyók partvonala által érintett települések közigazgatási
területére terjed ki.

1. §
2. §
(1) A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 7. §-a

(1) Az 1. §-ban jelzett idõponttól, az ott megjelölt területen – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 149. §-ának
(3) bekezdése a) pontja alapján – a Kormány a Hvt.
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159. §-ában, 165., 168., 169. §-aiban, 172. §-ának (1) bekezdésében, 173. §-ának (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdése a)–c) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, 186. és
195. §-ában szereplõ – az e rendelet mellékletében felsorolt – rendelkezések bevezetését rendeli el.
(2) A veszélyhelyzet elhárításába – a Kat. tv. 8. §-ának
b) pontja alapján – a Magyar Honvédség, a Határõrség és a
rendvédelmi szervek bevonhatók.
(3) A Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelõen a
Tisza folyó Kisköre és a déli országhatár közötti szakaszán, továbbá a Zagyva, a Hármas-Körös és a Maros folyó
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 védelmi
szakaszain rendkívüli készültséget rendel el.

3. §
(1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a rendkívüli árvízvédekezéssel összefüggõ feladatait a reá vonatkozó jogszabályok szerint látja el. A védekezési munkabizottság a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban mûködik. Tevékenységéért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a felelõs.
(2) A veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter – a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szervezeti egységével együttmûködve – hangolja
össze.
(3) A Kormányzati Koordinációs Bizottság – az érintett
miniszterek bevonásával – 2006. július 1-jéig jelentést készít a 2006. január 1-je óta az árvíz, a belvíz és a jég elleni
védekezéssel felmerült költségekrõl.
(4) Az árvízvédekezési költségek teljes körû felméréséig a veszélyhelyzet elhárításához szükséges költségek
fedezetét a Kormány biztosítja. Az átcsoportosított összegekbõl a védekezésben részt vevõ vízügyi szervezetek részére a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a védekezéshez elengedhetetlenül szükséges összeget haladéktalanul átutalja.

4. §
(1) A Kormány a rendeleti úton bevezetett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján –
az Országgyûlést haladéktalanul tájékoztatja.
(2) A Kormány a 2. § (2) bekezdése alapján tett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 8. §-a alapján – a köztársasági elnököt
haladéktalanul tájékoztatja.

5. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 14-én 13.00 órakor lép
hatályba.
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(2) A Kormány – a Kat. tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján – e rendelet közszolgálati mûsorszórók útján történõ
rendkívüli kihirdetését rendeli el.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelethez
Hvt. 159. § (1) A polgármester és a jegyzõ hatáskörébe
tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testületének,
illetõleg a fõvárosi, megyei közgyûlésnek a feladat- és hatáskörét – a helyi önkormányzatokról szóló törvény 10. §-a
(1) bekezdésének k) pontjában foglaltak kivételével – a
polgármester gyakorolja.
(3) A polgármester és a jegyzõ a honvédelmi igazgatási,
valamint a rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatait a
megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester
utasításai szerint látja el.
Hvt. 165. § (1) A közúti, vasúti, vízi és légi jármûvek
forgalma a nap meghatározott tartamára, illetõleg meghatározott területére (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható.
(2) A megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester a védelmi és a lakossági ellátási érdekekre tekintettel – a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, az
illetékes ágazati miniszter hozzájárulásával – az (1) bekezdés alapján megállapított korlátozástól, illetõleg tilalomtól
eltérõen rendelkezhet.
Hvt. 168. § (1) Elrendelhetõ, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges idõtartamra el kell
hagynia (kitelepítés), egyben kijelölhetõ a lakosság új tartózkodási helye.
(2) A lakosság elszállításáról a polgármester gondoskodik.
Hvt. 169. § Elrendelhetõ
a) az ország meghatározott területén való tartózkodás
korlátozása, illetve engedélyhez kötése,
b) hogy az ország meghatározott területére utazni, azon
átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad.
Hvt. 172. § (1) Elrendelhetõ a folyamatos polgári védelmi szolgálat ellátása.
Hvt. 173. § (1) A veszélyeztetett területekrõl – a megelõzõ polgári védelmi intézkedés keretében – a honvédelmi, nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását biztonságba helyezésük végett el lehet
rendelni (kiürítés).
(2) A visszamaradó lakosság és a tovább termelõ üzemek szükségleteinek kielégítésére biztosítani kell a megfelelõ visszamaradó készletet (állatállományt), egészség-
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ügyi anyagokat és termelési készleteket. A visszamaradó
készletek nagyságát a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester intézkedésének megfelelõen a polgármester határozza meg.
(3) A vagyontárgyak elszállítását:
a) polgári védelmi indokból a belügyminiszter,
b) egyéb fontos okból az illetékes ágazati miniszter,
c) a központi irányító szervekkel való összeköttetés
megszakadása esetén a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester
rendelheti el.
(4) A befogadási területeket és az elszállítási irányokat
(útvonalakat) a (3) bekezdésben megjelölt elrendelõ határozza meg.
(5) A vagyontárgyak elszállításával, illetõleg biztonságba helyezésével kapcsolatos munkához szükséges
munkaerõ a honvédelmi munkakötelezettség alapján
vehetõ igénybe.
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1. §

A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a (2) bekezdésének
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A légtér eseti igénybevételéhez engedélyt kell
kérni:]
„c) a légi bemutatóhoz, az ellenõrzött légteret érintõ
repülõ-sportrendezvényhez, valamint a külön jogszabályban engedélyezett légtéren kívül tervezett ejtõernyõs ugráshoz és mûrepüléshez szükséges légterek igénybevétele
esetén;”

2. §

Hvt. 186. § (1) Rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérõ rendelkezések állapíthatók meg.
(2) Rendelet alapján a költségvetési fejezetek között átcsoportosítás hajtható végre, egyes kiadási elõirányzatok
felfüggeszthetõk, a költségvetési törvényben nem szereplõ
kiadások teljesíthetõk és rendkívüli fizetési kötelezettség
írható elõ.

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.

Hvt. 195. § (1) Az élet- és vagyonmentés érdekében elrendelhetõ a mentésre alkalmas bármely jármû, mûszaki és
földmunkagép igénybevétele.
(2) Halasztást nem tûrõ esetben az igénybevételt határozattal elrendelheti a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester, a polgármester vagy az illetékes katonai szervezet parancsnoka.

3. §

A Kormány tagjainak
rendeletei
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 légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint
módosul.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 25/2003. (IV. 25.)
GKM–HM–KvVM együttes rendelet 1. melléklete,
b) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 6. §-a és
melléklete,
c) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 2. §-ának az
R. 18. §-a (2) bekezdésének c) pontját megállapító rendelkezése.
Dr. Kóka János s. k.,

Juhász Ferenc s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

honvédelmi miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez
[1. melléklet a 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelethez]
ATS légtérosztályozás Magyarországon

Légtérjelleg

Osztály

C

D

FL660
(20 100 m STD)
alatti
ellenõrzött
légterek

Sebességmegkötések

Rádió-összeköttetési
kötelezettség

FPL benyújtási
kötelezettség

ATC engedély
szükségessége

Légiforgalmi
irányító

Nincsenek

Nincsenek

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

1. Légiforgalmi irányító az IFR-ektõl
való elkülönítés
érdekében.
2. VFR légi jármûvek esetén forgalmi
tájékoztatás és
kérésre tanácsadás
a forgalom
elkerülése
érdekében

Vízszintes
látás: 8 km
FL100-on
és felette,
5 km FL
100 alatt.
Felhõktõl való
távolság:
1500 m
vízszintesen,
300 m
függõlegesen

FL 100 alatt max.
250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Nincsenek

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Elkülönítések

Nyújtott szolgálat

IFR

IFR-IFR-tõl
IFR-VFR-tõl

VFR*

IFR

VFR

VFR-IFR-tõl

IFR-IFR-tõl

Nem biztosítanak

Légiforgalmi
irányító, forgalmi
tájékoztatás
a VFR
repülésekrõl
(és kérésre
tanácsadás
a forgalom
elkerülése
érdekében)
Forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR
repülések között
(és kérésre tanácsadás a forgalom
elkerülése
érdekében)

Vízszintes
látás: 5 km.
Felhõktõl való
távolság:
1500 m
vízszintesen,
300 m függõlegesen
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1000 láb
(300 m) AGL
és 9500 láb (2900
m) AMSL között
Budapest FIR határ
és a következõ
koordináták által
bezárt terület
482346N
0202459E–
481110N
0210551E481703N
0214953E–
482000N
0214901E
Kosice TMA–2,
valamint a taszári
MCTR és MTMA,
valamint Sármellék
CTR és Sármellék CTA

VMC értékek,
látástávolság és felhõktõl
való távolsági
megkötések

Forgalom
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ELLENÕRZÖTT

Légtér

Osztály

F

Légtér

4000 láb
(1200 m)
és 9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem
ellenõrzött légterek,
valamint a kijelölt
TIZ-ek

Sebességmegkötések

Rádió-összeköttetési
kötelezettség

FPL benyújtási
kötelezettség

Repüléstájékoztató
és légiforgalmi
tanácsadó

Nincsenek

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS
9500 láb
(2900 m) AMSL
alatt

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Repüléstájékoztató

Vízszintes látás:
5 km. Felhõktõl
való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m
függõlegesen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS
9500 láb
(2900 m)
AMSL alatt

Nincs, kivéve
a vitorlázó
felhõrepüléseket
és az éjszakai VFR
repüléseket

Repüléstájékoztató

Vízszintes látás:
5 km. Kis sebességû
repülõgépek számára: 1500 m. Helikopterek és ballonok számára:
750 m.
Felhõkön kívül,
a föld vagy
a vízfelszín
látása mellett.

Max. 250 kt
(460 km/ó)
IAS

Nincs, kivéve
az éjszakai
VFR repüléseket

Elkülönítések

Nyújtott szolgálat

IFR

IFR-IFR-tõl
amennyire ez
lehetséges

VFR

Nem biztosítanak

NEM
ELLENÕRZÖTT

G**

4000 láb
(1200 m) MSL alatti
nem ellenõrzött
Csak VFR
légterek, valamint
a vitorlázó és
mûrepülõ légterek

Nem biztosítanak

Nincs, kivéve a
vitorlázó felhõrepüléseket
és az éjszakai
VFR
repüléseket

Nincs,
kivéve
az éjszakai
VFR
repüléseket

ATC engedély
szükségessége

Nincs

Nincs

Megjegyzések:
1. A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A–G-ig terjednek. Budapest FIR-ben A, B és E osztályú légterek nem kerültek kijelölésre.
2. A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülõ vagy abban repülést végzõ valamennyi légi jármûnek – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végzõ légi jármûvek kivételével – FPL-t kell töltenie, és rádió-összeköttetést kell tartania.
3. * FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
4. Valamennyi légtérosztályban nyújtanak repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot.

MAGYAR KÖZLÖNY

VMC értékek,
látástávolság és felhõktõl
való távolsági
megkötések

Forgalom
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Légtérjelleg

Eltérés az ICAO elõírásoktól:
1. FL 285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos!
2. ** G osztályú légtérben IFR repülések nem engedélyezettek.
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2. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez
(1) Az R. 2. melléklete „Ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék CTR azonosítóval jelzett sorral egészül ki:
„
Sármellék CTR
465232,000N
0170443,000E
465233,000N
0171252,000E
464034,895N
0171331,452E
(ICAO „D”)
463223,502N
0171903,420E
2000’ (600 m) AMSL
Közzétett üzemidõ szerint csak
462847,000N
0171750,000E
Sármellék CTA légtérrel együtt
GND
462659,232N
0170752,449E
mûködhet
463918,798N
0170630,110E
465010,292N
0165907,256E
465232,000N
0170443,000E
„
(2) Az R. 2. melléklete „Ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék CTA azonosítóval jelzett sorral egészül ki:
„
Sármellék CTA
465210,515N
0164912,269E
465233,000N
0171252,000E
(ICAO „D”)
9500’ (2900 m) AMSL
463423,000N
0171944,000E
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék CTR légtérrel együtt
462847,000N
0171750,000E
2000’ (600 m) AMSL
mûködhet
462539,000N
0170031,000E
465210,515N
0164912,269E
„
(3) Az R. 2. melléklete „Nem ellenõrzött légterek” alcímének Sármellék TIZ azonosítóval jelzett sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
Sármellék TIZ 1
465232,000N
0170443,000E
465233,000N
0171252,000E
464034,895N
0171331,452E
(ICAO „F”)
463223,502N
0171903,420E
2000’ (600 m) AMSL
Közzétett üzemidõ szerint csak
462847,000N
0171750,000E
Sármellék TIZ 2 légtérrel együtt
GND
462659,232N
0170752,449E
mûködhet
463918,798N
0170630,110E
465010,292N
0165907,256E
465232,000N
0170443,000E
„
(4) Az R. 2. melléklete „Nem ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék TIZ 2 azonosítóval jelzett sorral
egészül ki:
„
Sármellék TIZ 2
465210,515N
465233,000N
463423,000N
462847,000N
462539,000N
465210,515N

0164912,269E
0171252,000E
0171944,000E
0171750,000E
0170031,000E
0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”)
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék TIZ 1 légtérrel együtt
mûködhet
„
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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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
a) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás: az
Szt. 56. §-a szerinti személyes gondoskodás (a továbbiakban: személyes gondoskodás),
b) alapszolgáltatások: az Szt. 57. §-ának (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodási formák,
c) szakosított ellátások: az Szt. 57. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodási formák,
d) intézményi ellátások: az Szt. 57. §-a (1) bekezdésének j) pontja és (2) bekezdése szerinti személyes gondoskodási formák,
e) szociális szolgáltató: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének
g) pontjában meghatározott személy, illetve szervezet,
f) szociális intézmény: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének
h) pontjában meghatározott szervezet,
g) személyes gondoskodást nyújtó intézmény: ha a rendelet eltérõen nem rendelkezik, a szociális intézmény és a
szociális szolgáltató, ideértve a személyes gondoskodást is
nyújtó bármely más intézményt,
h) személyes gondoskodást végzõ személy: a szociális
szolgáltatónál, intézménynél az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott
személy,
i) téli idõszak: a november 1-jétõl a következõ év április 30-áig terjedõ idõszak,
j) veszélyeztetettség: olyan egyéni vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult állapot, amely az egyén vagy család testi vagy lelki
megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza.”
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(1) Az R. 5. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szociális szolgáltatónak – a kizárólag szociális
információs szolgáltatást nyújtó szolgáltató kivételével –
rendelkeznie kell
a) mûködési engedéllyel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) szervezeti és mûködési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet I.1., II.3., valamint a III. pontjában meghatározott szabályzatokkal.
(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell
a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal,
b) házirenddel,
c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal.”
(2) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bentlakásos intézmény házirendjében szabályozni kell különösen”

3. §
(1) Az R. 5/A. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze, valamint e) és g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az idõszakos férõhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell”
„e) alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybe
vevõ közötti kapcsolattartás módját,”
„g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végzõ
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
h) az intézményre vonatkozó szakmai információkat,
így különösen a személyes gondoskodást végzõ személyeknek a létszámát és szakképzettségét a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelõ bontásban.”
(2) Az R. 5/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ d) ponttal egészül ki:
[A szakmai programhoz mellékletként csatolni szükséges]
„a) az Szt. 94/B. §-ának (1) bekezdése, illetve
94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét – a népkonyha, a nappali melegedõ és az éjjeli menedékhely kivételével,”
„d) a szervezeti és mûködési szabályzatot, illetve annak
tervezetét.”
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4. §

6. §

Az R. „Általános mûködési feltételek” alcíme a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza
a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,
b) a szervezeti ábrát,
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti
keretben történõ megszervezése esetén a szervezeti formát,
d) a belsõ szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek
megnevezését és feladatkörét,
e) a szervezeti egységek szakmai együttmûködésének,
az esetleges helyettesítéseknek a rendjét,
f) az intézmény irányítási és mûködési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét.”

Az R. 15. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megyei módszertani intézmény alapfeladatai]
„i) módszertani segítséget nyújt az alapszolgáltatási
szakreferensen keresztül, a regionális, illetve az országos
módszertani intézménnyel együttmûködve a helyi önkormányzat, társulás, többcélú kistérségi társulás alapszolgáltatási feladatainak megszervezéséhez,”

5. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lép:
„(1) Az ellátásban részesülõ személyekkel közvetlenül
foglalkozó, személyes gondoskodást végzõ személyek
a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell
lennie alapszolgáltatás esetén – a nappali ellátás kivétel,
b) legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell
lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás
esetén.”
(2) Az R. 6. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Szociális szakvizsga letételére köteles
a) az állami fenntartású szociális intézmény magasabb
vezetõje,
b) az állami fenntartású, több alapszolgáltatást nyújtó
szociális szolgáltató magasabb vezetõje,
c) az állami fenntartású, legalább öt családgondozót
foglalkoztató, kizárólag családsegítést nyújtó szociális
szolgáltató magasabb vezetõje, illetve
d) az a)–c) pontok szerinti egyházi, nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetésével a fenntartó által megbízott személy (intézményvezetõ),
ha felsõfokú végzettséggel rendelkezik.
(7) A (6) bekezdés szerinti vezetõi megbízással rendelkezõ személy a megbízást követõ két éven belül köteles a
szociális szakvizsgát letenni. Ha a vezetõ a szociális szakvizsgát határidõben nem teszi le, a (6) bekezdés szerinti
vezetõi beosztásban a szociális szakvizsga megszerzéséig
nem foglalkoztatható.”

7. §
Az R. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Az Szt. 88/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti szervezet országos vagy regionális módszertani feladatok ellátására – pályáztatás útján – akkor jelölhetõ ki,
ha a szociális szolgáltatással összefüggõ kutató, fejlesztõ
vagy képzõ tevékenységét legalább öt éve végzi. A szociális szolgáltatást nyújtó szervezeti háttér az Szt. 88/A. §-a
(1) bekezdésének b) pontja szerint akkor tekinthetõ biztosítottnak, ha a szervezet az (1) bekezdés szerinti intézmény
szakmai munkájának szervezésében közremûködik és
szakmai programjának kidolgozásában részt vesz.”

8. §
Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
[Országos, illetve regionális hatáskörrel különösen az
alábbi feladatok ellátásával összefüggésben jelölhetõ ki
módszertani intézmény]
„h) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.”

9. §
(1) Az R. 18. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos és regionális módszertani intézmény
az ágazat irányításához kapcsolódóan”
(2) Az R. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az
(1)–(2) bekezdésben foglaltak mellett
a) vezeti a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat,
b) szakmai hálózatot és szakértõi kört alakít ki,
c) regionális szociálpolitikai helyzetelemzéseket és
stratégiákat dolgoz ki,

2006/43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

d) részt vesz a szolgáltatási protokollok, valamint a
szakmai ellenõrzés módszertanának és eljárásrendjének
megalkotásában.”

10. §
Az R. I. Fejezete a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) A szociális szolgáltatók, intézmények mûködésének engedélyezése során a szakmai programot
– külön jogszabály rendelkezései szerint –
a) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén az országos,
b) családsegítés esetén a regionális,
c) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás esetén az
országos,
d) fogyatékos személyek ellátása esetén az országos,
e) pszichiátriai betegek ellátása esetén az országos,
f) hajléktalan személyek ellátása esetén a regionális,
g) az a)–f) pontban nem említett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetén a megyei, fõvárosi,
egyházi
módszertani intézmény szakértõként véleményezi. Az
a)–f) pont szerinti esetekben a regionális, országos módszertani intézmény a szakértõi vélemény elkészítéséhez
kikéri a megyei, fõvárosi, egyházi módszertani intézmény
véleményét is.
(2) A módszertani intézmény mûködésének engedélyezése során a szakmai programot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet véleményezi.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények mûködésének szakmai ellenõrzése során a megyei, fõvárosi,
egyházi módszertani intézmény – külön jogszabály rendelkezései szerint – szakértõként jár. A megyei, fõvárosi,
egyházi módszertani intézmény – az (1) bekezdés
a)–f) pontja szerinti ellátások esetén – szükség szerint bevonja az ellenõrzésbe a regionális, országos módszertani
intézményt.”

11. §
(1) Az R. 19. §-át megelõzõ 1. Cím helyébe a következõ
alcím lép:
„Közös szabályok”
(2) Az R. 19. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A társulás keretében vagy ellátási szerzõdés útján
megszervezett alapszolgáltatások esetében tájékoztatni
kell a lakosságot a szolgáltatásnak az adott településen
való elérhetõségérõl, a szolgáltatás helyérõl, idejérõl, gyakoriságáról.
(5) Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos mûködésrõl távollét esetén a
szakmai programjában meghatározott módon, a szolgáltatást végzõ személy 3. számú mellékletnek megfelelõ he-
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lyettesítés, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás
révén gondoskodik.
(6) A normatív hozzájárulás igénybevételének ellenõrzése érdekében a normatív hozzájárulást igénylõ fenntartó,
valamint a szociális szolgáltató, illetve intézmény a mûködést engedélyezõ szerv és a normatív állami hozzájárulást
folyósító szerv rendelkezésére bocsátja az ellenõrzéshez
szükséges adatokat és iratokat, egyben gondoskodik a normatív hozzájárulásból részesülõ szolgáltatók, intézmények részérõl szükséges adatok, iratok beszerzésérõl.”

12. §
Az R. II. Fejezetének – e rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított – „Közös szabályok” alcíme a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) Ha több alapszolgáltatás kerül egy szociális
szolgáltató, illetve intézmény keretében megszervezésre, a
szolgáltató, illetve intézmény vezetõi feladatait – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bármelyik mûködtetett szolgáltatás vezetõjére meghatározott képesítési elõírásoknak megfelelõ személy betöltheti.
(2) Ha az alapszolgáltatás bentlakásos intézmény keretében kerül megszervezésre, az intézmény vezetését a
bentlakásos intézmény vezetõjére meghatározott képesítési elõírásoknak megfelelõ személy láthatja el.
(3) Ha a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a
támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, illetve a
nappali ellátás más alapszolgáltatásokkal együtt vagy
bentlakásos intézmény keretében kerül megszervezésre,
biztosítani kell e szolgáltatások önálló szakmai egységként történõ mûködtetését.
(4) A szakmai egység önálló szakmai irányítás alatt álló
szervezeti egység.
(5) A szakmai egységeket az egyes szolgáltatások vezetõjére (koordinátorára) meghatározott képesítési elõírásoknak megfelelõ személy vezetheti, azzal, hogy egy
személy – amennyiben több, különbözõ szolgáltatás vezetéséhez elõírt feltételnek is megfelel – elláthatja több szakmai egység vezetését a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.
(6) Ha a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetõje
valamennyi mûködtetett szolgáltatás vezetõjére meghatározott képesítési elõírásnak megfelel, és az intézmény, illetve a szolgáltatónál foglalkoztatottak száma – a fenntartó
mérlegelése szerint – mást nem tesz indokolttá, a szolgáltató, illetve az intézmény vezetõje látja el a szakmai egységek vezetését is a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.
(7) Ha a házi segítségnyújtást, illetõleg a családsegítést
nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 fõt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetõje nem lehet más szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetõje.
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(8) Az (5)–(7) bekezdés szerinti esetekben a szakmai
létszámnormák számításánál az egyes alapszolgáltatások
vezetõjére, illetve koordinátorára elõírt létszámot a szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetõjével
betöltöttnek kell tekinteni.”
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a) az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a szociális rászorultság megállapításában,
b) – külön jogszabály szerint – elõkészíti a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges dokumentációt,
c) vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi
naplót.”

13. §
15. §
Az R. a következõ 19/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Szociális információs szolgáltatás
19/B. § (1) A helyben nem elérhetõ ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a szociális információs szolgáltatás kérelemre
a) intézkedik az ellátást igénylõ személy szükségleteinek megfelelõ ellátási lehetõségek felkutatása iránt, szükség esetén e célból megkeresi a módszertani intézményt,
b) tájékozódik az ellátás, szolgáltatás igénybevételének feltételeirõl, körülményeirõl,
c) segítséget nyújt az ellátás, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentáció összeállításában,
d) figyelemmel kíséri az intézményi jogviszony létrejöttének körülményeit.
(2) A szociális információs szolgáltatás az ellátást, szolgáltatást igénybe vevõ személyt tájékoztatja az ellátottjogi, a gyermekjogi, illetve a betegjogi képviselõ által nyújtható segítségadás lehetõségérõl, a képviselõk elérhetõségérõl.
(3) A szociális információs szolgáltatás feladatai teljesítése érdekében együttmûködik
a) a helyben, illetve a megyében mûködõ intézményekkel és szolgáltatókkal, illetve a mûködésüket engedélyezõ
szervekkel,
b) a módszertani intézményekkel,
c) a pénzbeli, illetve természetbeni ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervekkel.
(4) A szolgáltatást nyújtó személynek a regionális családsegítõ módszertani intézmény által az információs szolgáltatást nyújtók részére szervezett képzési programon
kell részt vennie.”

Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer
nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás feltételeirõl szóló
80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendelet
(a továbbiakban: Ér.) 2. számú melléklete tartalmazza.”

16. §
Az R. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek – az Ér.
2. számú mellékletének „A” táblázatában meghatározott
értékek alapulvételével – a 19–60 éves korra meghatározott napi energia- és tápanyagszükségletnek legalább
negyven százalékát kell biztosítania.”

17. §
(1) Az R. 25. §-át megelõzõ 3. Cím helyébe a következõ
alcím lép:
„Házi segítségnyújtás”
(2) Az R. 25. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen]
„c) közremûködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné
megtartásában,”

14. §

18. §

(1) Az R. 20. §-át megelõzõ 2. Cím helyébe a következõ
alcím lép:

(1) Az R. 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A házi segítségnyújtásban – az egyszemélyes szolgálat kivételével – tiszteletdíjban részesíthetõ társadalmi
gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi
gondozó a 25. § (3) bekezdésének c)–d) és j) pontja szerinti házi segítségnyújtási feladatot végezheti.”

„Étkeztetés”
(2) Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény
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(2) Az R. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A házigondozó napi gondozási tevékenységérõl
külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási
naplót vezet.”
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(2) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén nem
kell gondozási naplót vezetni és egyéni gondozási tervet
készíteni.”

21. §
19. §
(1) Az R. a 28. §-át megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás”
(2) Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell
a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot,
b) a segítségnyújtást végzõ gondozókat foglalkoztató
szakmai központot.
(2) Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú
vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos
mûködése és elérhetõsége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérõl fogadhat segélyhívásokat.
(3) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás mûködtetéséhez biztosítani kell
a) a mûszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett
segélyhívó készüléket, jelzést továbbító berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevõberendezést, személyhívó
kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet
ügyeleti szoftverrel,
b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont,
készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez
szükséges feltételeket.
(4) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos
készenléti rendszerben mûködik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérõ nevének, címének és
az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével –
értesíti a készenlétben levõ gondozót.
(5) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban tiszteletdíjban részesíthetõ társadalmi gondozók is alkalmazhatók,
számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett szociális gondozók számát.”

20. §
Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának az 5/A. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a) a használt mûszaki rendszer leírását,
b) a segítségnyújtás – a segélyhívástól a krízishelyzet
megoldásáig tartó – folyamatának a leírását.

(1) Az R. a 30. §-át megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Családsegítés”
(2) Az R. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzõrendszer mûködtetése körében
a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról
való tájékoztatásra,
b) tájékoztatja a jelzõrendszerben részt vevõ további
szervezeteket és az ellátási területén élõ személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetõségérõl,
c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,
d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,
e) az intézkedések tényérõl tájékoztatja a jelzést tevõt,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetõ körülményeket és a
veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások
és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit.”
(3) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegrésze és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében”
„d) közösségfejlesztõ, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a mûködési területén élõ lakosság számára,”

22. §
Az R. 31–34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § (1) A családsegítés során együtt kell mûködni az
Szt. 64. § (4) bekezdésének e) pontja szerinti célcsoportok
részére egyéb szolgáltatásokat biztosító – különösen szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási – szolgáltatókkal, intézményekkel.
(2) A családsegítés társulás keretében történõ ellátása
esetén az egy fõállású családsegítõre jutó települések száma a létszámelõírás együttes figyelembevétele mellett sem
lehet több ötnél.
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(3) A családsegítés szolgáltatásait a 7. számú melléklet
szerinti esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni. E dokumentációt a családsegítõ szolgálat vezetõje
legalább negyedévenként ellenõrzi.
32. § (1) A családsegítés a személyes gondoskodást
végzõ és a szolgáltatást igénybe vevõ személy együttes
munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli
együttmûködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a 30. § (2) bekezdésének c), illetve e)–f) pontja
szerinti szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett
intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza
a szolgáltatást igénybe vevõ személy problémáit, az
elérendõ cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az
együttmûködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket a találkozások rendszerességét, a
segítõ folyamat várható eredményét és a lezárás idõpontját.
(2) A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevõ személy otthonában, családi környezetében tett látogatások,
illetve a családsegítõ szolgálatnál folytatott segítõ beszélgetés és segítõ munkaformák útján valósul meg. Segítõ
munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális
csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális
esetmunkát végzõ személyt esetfelelõsnek kell kijelölni.
(3) Az esetfelelõs kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevõ személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhetõ szolgáltatásokat, valamint – a szolgáltatást igénybe vevõ beleegyezésével – együttmûködik a
más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal
és intézményekkel. A család tagjaira is kiterjedõ segítõ
szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni,
hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete
szükségessé teszik-e gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. Ha gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szükséges,
az esetfelelõs megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt.
33. § (1) A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a szolgáltatás igénybevételének
ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igénylõ személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei.
(2) A szolgáltatást igénybe vevõk számára várakozóhelyiséget kell kialakítani.
(3) Ha a családsegítés keretében több családgondozót,
illetve tanácsadót foglalkoztatnak, és nem áll valamennyi
személyes gondoskodást végzõ személy rendelkezésére az
(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ helyiség, az adminisztrációs és ügyintézési tevékenységéhez külön dolgozószobát kell kialakítani.
34. § A személyes gondoskodást végzõ személyek részére biztosítani kell a rendszeres esetmegbeszélést, továbbá munkájuk rendszeres szakmai felügyeletét.”
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23. §

(1) Az R. 39. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím lép:
„Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
(2) Az R. 39. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében
a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak
minõsül
a) a közremûködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében
a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítõ feladatnak minõsülnek a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, mûvelõdési, sport- és szabadidõs tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremûködés.
(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében
a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítõ, közvetett szolgáltatásnak minõsül
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat mûködtetésével kapcsolatos teendõk ellátása.”

24. §
Az R. 39/A. §-át megelõzõ 6. Cím helyébe a következõ
alcím lép:
„Támogató szolgáltatás”
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25. §

Az R. 39/F. §-át megelõzõ 7. Cím helyébe a következõ
alcím lép:
„Közösségi ellátások”

26. §
Az R. „Közösségi ellátások” alcíme a következõ
39/K. §-sal egészül ki:
„39/K. § A közösségi ellátások szakmai programjának
– az 5/A. §-ban meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg
illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval
való együttmûködés módját.”

27. §
(1) Az R. 52. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az intézményi alapgyógyszerkészlet gyógyszereit az
ellátottaknak térítésmentesen kell biztosítani.”
(2) Az R. 52. §-a (2) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alapgyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból állítható össze:”
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szakértõi vélemény, ennek hiányában az intézményvezetõ
megítélése szerint – nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történõ munkavégzésre.
(3) A munkaterápia elsõdleges célja a munkaképesség
fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá
váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre. A
munkaterápiára egyebekben a terápiás és készségfejlesztõ
foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az ellátott munkaterápiájára fordítható idõ nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát.
(5) A munkaterápiában részt vevõ ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthetõ. A munkaterápiás jutalom a
munkavégzés jellegétõl függõen differenciált, amelynek
havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege
és a munkavégzéssel töltött idõ alapján az intézmény vezetõje és a foglalkoztatást vezetõ szakember határozza meg.
Ha az ellátott költõpénzben részesül, a költõpénz összege
nem csökkenthetõ a munkaterápiás jutalom összegével.
(6) A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülõ személyekrõl, valamint annak alkalmankénti összegérõl a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetõje határoz.”

30. §
Az R. 57. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A terápiás és képességfejlesztõ foglalkozás keretében kreatív, mûvészeti, mozgás- és játékterápiák is
szervezhetõek.”

28. §
Az R. 55. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„Szocioterápiás foglalkozások szervezése
55. § A bentlakásos intézmény az ellátottak meglévõ képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez.”

29. §
Az R. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § (1) A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevõ életkorának és egészségi állapotának,
képességeinek megfelelõen kell megválasztani, az egyéni
gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitûzésekkel összhangban. A
szocioterápiás foglalkozások formái különösen
a) a munkaterápia,
b) a terápiás és készségfejlesztõ foglalkozás,
c) a képzési célú foglalkozás.
(2) A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek
részt, akik – az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti

31. §
Az R. 75. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik]
„e) amennyiben a 77. § (1) bekezdésének a) pontjában
megjelölt szolgáltatást biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására”
[szolgáló helyiségekkel.]

32. §
Az R. 79/A. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A nappali ellátásban részesülõ személyre a gondozást
végzõ személy egyéni gondozási tervet készít. A gondozási
tervet az igénybevételt követõ egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az
esetben, ha az ellátott kizárólag]
„d) klubfoglalkozásban”
[részesül.]
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33. §

Az R. 80. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza]
„c) étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és
az étkeztetés rendjét,”

34. §
Az R. 104. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az utcai szociális munkát végzõ szolgáltató, intézmény a (2) bekezdés szerinti feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a mûködési engedélyében
meghatározott ellátási területen. Téli idõszakban az utcai
szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen kell
biztosítani.
(6) Ha a hajléktalan személyt érintõ veszélyhelyzetet az
utcai szociális munkás nem tudja elhárítani, intézkedik a
segítséget igénylõ állapotának és helyzetének megfelelõ
ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja az
ellátást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.
(7) Az utcai szociális munkát végzõ szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön mûködõ más utcai szociális munkát végzõ szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történõ együttmûködéssel kapcsolatos kérdéseket együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni.”

35. §
Az R. a következõ 104/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Diszpécserszolgálat
104/B. § (1) Az utcákon, közterületeken élõ hajléktalan
emberek ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében a szociális ágazatot irányító miniszter öt éves idõtartamra regionális hatáskörû diszpécserszolgálatokat jelöl ki.
(2) A diszpécserszolgálat
a) fogadja a közterületeken élõ, kritikus helyzetbe került emberekre vonatkozó bejelentéseket,
b) a bejelentéseknek megfelelõen értesíti az ellátási terület szerint érintett utcai szociális munkás szolgálatot, illetve szükség esetén más ellátást kezdeményez,
c) napi kapcsolatot tart a közterületeken, nem lakás
célú helyiségekben élõ emberekkel foglalkozó, utcai szociális munkát végzõ szolgáltatókkal, intézményekkel, orvosi ügyeletekkel és a célcsoport számára ellátást nyújtó
egyéb szolgáltatókkal,
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d) gyûjti és rendszerezi a régióban mûködõ, hajléktalan
emberek ellátásával foglalkozó intézmények férõhelyadatait, az igénybevétel módját, valamint egyéb, a hajléktalan
emberek ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó információkat,
e) számítógépes adatbázisában nyilvántartja a bejelentések kapcsán tett intézkedéseket,
f) tevékenységérõl és az észlelt problémákról rendszeresen tájékoztatja a regionális hatáskörû módszertani intézményt.
(3) A diszpécserszolgálat a (2) bekezdés szerinti feladatokat
a) a téli idõszakban folyamatosan, napi 24 órában biztosítja,
b) a téli idõszakon kívül legalább munkaidõben biztosítja, és gondoskodik a munkaidõn kívüli telefonhívások
fogadásáról.”

36. §
Az R. 107/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, valamint a nappali melegedõt mûködtetõ fenntartó a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerûen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében
a téli idõszakban idõszakos férõhelyeket biztosíthat.”

37. §
Az R. „Az idõszakos férõhelyszám-bõvítés” alcíme a
következõ 107/D. §-sal egészül ki:
„107/D. § (1) A nappali melegedõ az idõszakos férõhelyeken az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára krízishelyzetben éjszakai szállást biztosít.
(2) A nappali melegedõ az idõszakos férõhelyek tekintetében éjjeli menedékhelynek minõsül, az idõszakos férõhelyek kialakítására és az idõszakos férõhelyeken elhelyezetteknek nyújtott szolgáltatásokra a 107/C. §-ban foglalt
szabályokat kell alkalmazni.”

38. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

39. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
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(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az
e rendelet hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Ha a szolgáltató, intézmény e rendelet hatálybalépése elõtt mûködési engedéllyel rendelkezik, vagy a mûködési engedélye iránti kérelmét e rendelet hatálybalépését
megelõzõen benyújtották, és nem felel meg az e rendelettel
megállapított személyi, szakképzettségi, illetve tárgyi
többletfeltételeknek, a többletfeltételeket az Szt. 134. §-a
szerinti idõpontig kell teljesíteni azzal, hogy a szolgáltatások színvonala az e rendelet hatálybalépéskor meglévõ állapothoz képest nem eshet vissza.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 5/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja,
b) 14. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata,
c) 15. §-a (1) bekezdésének c) és l) pontja,
d) 25. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a „(különösen
bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása)”
szövegrész,
e) 25/A. §-a,
f) 29. §-át megelõzõ 4. Cím,
g) 30. §-ának (4) bekezdése,
h) 32. §-át és 34. §-át megelõzõ alcímek,
i) 35–36. §-a és az azokat megelõzõ alcímek,
j) 37. §-a és az azt megelõzõ 5. Cím és alcím,
k) 38. §-a,
l) 39. §-ának (4) bekezdése,
m) 39/E. §-a,
n) 39/J. §-át megelõzõ 8. Cím,
o) 40. §-ának (4) bekezdésében a „szakosított” szövegrész,
p) 63. §-ának (2) bekezdése,
q) 81. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja,
r) 104/A. §-ának (3) bekezdése,
s) 5. számú melléklete.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 7. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 7. §-ának
(4) bekezdésében és 19. §-ának (3) bekezdésében az „alapellátásban” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatásban”
szövegrész,
b) 8/A. §-ában „A nappali ellátásban, valamint az alapellátásban” „alapellátásban” szövegrész helyébe „Az alapszolgáltatásban” szövegrész,
c) 9. §-a (2) bekezdésének második mondatában „a
nappali ellátások és az alapellátások” szövegrész helyébe
„az alapszolgáltatások” szövegrész,
d) 14. §-ának (4) bekezdésében, 100. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 104/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „gondozási” szövegrész helyébe „alapszolgáltatási”
szövegrész,
e) 15. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „Szociális és
Családügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe a „szociális ágazat irányítását végzõ minisztériumot” szövegrész,
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f) 17. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „c) és d)”
szövegrész helyébe a „d), f) és k)” szövegrész,
g) 18. §-a (1) bekezdésének e) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a 111. §-ban a „Szociális és Családügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe a „szociális ágazat irányítását végzõ minisztérium” szövegrész,
h) II. Fejezetének címében az „ALAPELLÁTÁSOK”
szövegrész helyébe az „ALAPSZOLGÁLTATÁSOK”
szövegrész,
i) 19. §-ának (1) bekezdésében az „alapellátás” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatás” szövegrész, a „szolgáltatást nyújtó személynek” szövegrész helyébe a „szolgáltatónak” szövegrész,
j) 22. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának a) pontjában
az „alapellátási” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatási”
szövegrész,
k) 30. §-ának (3) bekezdésében a „családsegítõ szolgálat” szövegrész helyébe a „családsegítés” szövegrész,
l) III. Fejezetének címében a „SZAKOSÍTOTT” szövegrész helyébe az „INTÉZMÉNYI” szövegrész,
m) 40. §-ának (1) bekezdésében a „szakosított ellátást
nyújtó” szövegrész helyébe a „szociális” szövegrész,
n) 57. §-a (1) bekezdésének elsõ és második mondatában és (3) bekezdésében, valamint 58. §-ának (2) bekezdésében a „foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „foglalkozás” szövegrész,
o) 57. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „foglalkoztatásból” szövegrész helyébe a „foglalkozásból” szövegrész,
p) 57. §-a (2) bekezdésének elsõ és második mondatában a „foglalkoztatásban” szövegrész helyébe a „foglalkozásban” szövegrész,
q) 58. §-ának (1) bekezdésében a „foglalkoztatást” szövegrész helyébe a „foglalkozást” szövegrész,
r) 62. §-ának (5) bekezdésében a „települési önkormányzatnál” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterénél” szövegrész,
s) 73. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 110. §-ának
c) pontjában az „alapellátást végzõ szociális intézményekkel” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatókkal, intézményekkel” szövegrész,
t) 77. §-ának (2) bekezdésében „az 5. számú mellékletben” szövegrész helyébe „a 21. § (3) bekezdésében” szövegrész,
u) 101/D. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „nappali
vagy alapellátást nyújtó szolgáltatás” szövegrész helyébe
az „alapszolgáltatás” szövegrész
lép.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter
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Melléklet a 2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete I. részének címe és 2–3. és 6–8. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
I. Alapszolgáltatások
2. Házi segítségnyújtás
a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (5-6 fõ ellátott)
– szociális gondozó
b) 5 vagy több fõállású szociális gondozó esetén
– vezetõ gondozó
3. Családsegítés
– családgondozó (2000–5000 fõ lakosig, és 5000 fõ lakos felett 5000 fõre vetítve; ha a szervezetileg
egy egységben dolgozó családgondozók száma három vagy ennél több, akkor közülük vezetõ
családgondozót kell kinevezni)
– szociális segítõ vagy tanácsadó (30 000 lakosonként)
6. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
a szolgáltatás készenléti rendszerben történõ folyamatos mûködtetéséhez 40 készülékenként legalább
2 fõ szociális gondozó szükséges
7. Közösségi ellátások
a) Önálló szolgáltatás esetén:
Közösségi koordinátor
Közösségi gondozó
b) Integrált ellátás keretein belül:
Közösségi koordinátor

Közösségi gondozó
8. Utcai szociális munka
– utcai szolgálat koordinátor (4 vagy annál kevesebb utcai szociális gondozót alkalmazó utcai
szolgálat esetében a koordinátori feladat ellátásával megbízható az utcai szociális gondozók egyike)
– utcai szociális gondozó

1 fõ
1 fõ
1 fõ

2 fõ

1 fõ
2 fõ
1/2 fõ, ill.
1 fõ – 4
közösségi
gondozó
esetén
2 fõ
1 fõ
2 fõ

2. Az R. 2. számú melléklet II. részének címe, valamint 1. pontjának A) és E) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

II. Intézményi ellátások
1. Nappali ellátást nyújtó intézmények
A) Idõsek klubja (30 férõhelyre vetítve)
– szociális gondozó
– nappali ellátást vezetõ (= klubvezetõ)
– 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó
szociális, mentálhigiénés munkatárs
E) Nappali melegedõ
– intézményvezetõ
– szociális segítõ (tárgyévet megelõzõ év napi átlagforgalma alapján minden 50 megforduló
ellátottanként)
szociális, mentálhigiénés munkatárs (tárgyévet megelõzõ év napi átlagforgalma alapján minden
50 ellátottanként)

2 fõ
1 fõ
1 fõ
heti 4 óra
1 fõ
1 fõ
0,5 fõ
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3. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának D) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezetõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
= 100–200 férõhely között
= 200 férõhely felett
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
– osztályvezetõ ápoló (50 férõhelyenként)
Rehabilitációs intézmény
– vezetõ pedagógus
50 férõhelyre vetítve:
ápoló, gondozó
fejlesztõ pedagógus
foglalkoztatás-szervezõ
szabadidõ szervezõ
mozgásterapeuta
munkavezetõ
szociális és mentálhigiénés munkatárs
100 férõhelyre vetítve:
szociális ügyintézõ
Ápoló, gondozó otthon
50 férõhelyre vetítve:
ápoló-gondozó
= kiskorúak ellátása esetén
= felnõttkorúak ellátása esetén
fejlesztõ pedagógus
szociális és mentálhigiénés munkatárs
mozgásterapeuta
foglalkoztatás szervezõ
szabadidõ szervezõ
100 férõhelyenként:
szociális ügyintézõ
Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport
– osztályvezetõ (5 csoport irányítása)
– gyermekgondozó-ápoló
– mozgásterapeuta
– pedagógus

1 fõ
heti 4 óra
heti 6 óra
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
5 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
2 fõ
2 fõ
1 fõ

20 fõ
15 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
4 fõ
napi 4 óra
1 fõ

4. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának I) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
I) Részleg
50 férõhelyre vetítve
Orvos
Részlegvezetõ
Szociális ápoló-gondozó
– fogyatékos személyek
– idõsek
– pszichiátriai és szenvedélybetegek
– hajléktalan személyek
Szociális és mentálhigiénés munkatárs
Hajléktalan ellátás esetén
szociális segítõ
Fogyatékos ellátása esetén
pedagógus
foglalkoztatás szervezõ, munkavezetõ

Ápoló-gondozó részleg
heti 6 óra
1 fõ

Rehabilitációs részleg
heti 4 óra
1 fõ

18 fõ
10 fõ

8 fõ
6 fõ

7 fõ
1 fõ

3 fõ
2 fõ

1 fõ
1 fõ

1 fõ
2 fõ

3474

MAGYAR KÖZLÖNY

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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ tolmácsot, jeltolmácsot (a továbbiakban együtt: tolmács) tevékenységéért munkadíj, várakozási díj, készenléti díj és
költségtérítés illeti meg.
(2) A tolmácsot megilletõ munkadíj, várakozási díj és
készenléti díj e rendeletben meghatározott összege a tolmácsolási tevékenység ellenértékét terhelõ általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben
meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell felszámítani, ha a tolmács az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján általános forgalmi adó felszámításra
kötelezett. Ha a tolmács az Áfa tv. szerint levonási joggal
rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó
összege növeli az adóalapot.
(3) Ha a tolmács tevékenysége az Áfa tv. 5. §-a szerint
gazdasági tevékenységnek minõsül, a tolmácsnak külön
jogszabály rendelkezései szerint számlát kell kiállítania,
illetve a kirendelõ hatóságnak a számla ellenében díjat kell
fizetnie. Amennyiben a tolmács tevékenysége nem minõsül a fentiek szerinti gazdasági tevékenységnek, a kifizetés
átvételi elismervény ellenében történik.

2. §
(1) A tolmács részére – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkadíjat e rendelet mellékletében meghatározott díjsávok alapján a helyi piaci viszonyokhoz igazodóan kell megállapítani.
(2) A jeltolmács részére 6000 Ft/óra munkadíjat kell
megállapítani. A jeltolmácsot ezen felül a (4) bekezdésben
meghatározott utazási költségtérítés, az (5) bekezdésben
meghatározott várakozási díj, illetve a (7) bekezdésben
meghatározott készenléti díj illeti meg.
(3) A tolmácsot megilletõ munkadíj megállapításánál
minden megkezdett órát fél óraként, fél óra leteltét követõen egy óraként kell figyelembe venni.
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(4) A tolmács a számára megállapított munkadíjon felül
utazási költségtérítésre tarthat igényt. Az igazolt költséget
a tolmács számára a következõk szerint kell megtéríteni:
a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét
(rendkívül indokolt vagy sürgõs igénybevétel esetében a
pótjegy árát is),
b) helyi tömegközlekedési eszköz, illetve helyközi
autóbusz menettérti díj teljes összegét,
c) személygépkocsi igénybevétele esetén – amennyiben a tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel
nem, vagy aránytalanul hosszú (oda-vissza utazási idõtartam a 3 órát meghaladó) utazási idõvel közelíthetõ meg –
a gépjármûnek a külön jogszabályban meghatározott
üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylegesen
megtett oda-vissza útra a km-távolság és az APEH által
közzétett hivatalos üzemanyagár szorzatának összegét.
(5) Ha a tolmács az adott eljárási cselekmény megkezdésére kitûzött idõpontban megjelent, az eljárási cselekmény megkezdéséig, illetõleg az eljárási cselekmény elmaradásának közléséig várakozási díj illeti meg, amely
minden megkezdett félórára 500 Ft.
(6) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja,
amennyiben az eljárás még ugyanazon a napon folytatódik, az addig eltelt idõtartamot a várakozási idõbe be kell
számítani.
(7) A tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása
esetén készenléti díjként 2 óra munkadíjat kell megállapítani.
(8) A tolmács számára – utazási költségtérítésre vonatkozó igény esetén – az utazási költséget az (5) és (7) bekezdésben foglaltak esetén is meg kell téríteni.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

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

Minimum

Maximum

1. Európai Gazdasági
Ft/óra
Térséghez tartozó országok hivatalos nyelvei
Ft/óra
2. Európai Gazdasági
Térségen kívüli országok
hivatalos nyelvei, illetve
a nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvek, kivéve
azokat, melyek az EGT
hivatalos nyelvei közé
tartoznak

2 500

8 000

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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 93. §
(1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mûszaki követelményeirõl szóló 19/2002.
(V. 8.) OM rendelet 1., 4., 5. és 6. számú mellékletében a
„2. Településrendezési követelmények” címû rész
2.3. pontja, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében a „2.
Településrendezési követelmények” címû rész 2.4. pontja
hatályát veszti.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
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 tavaszi rendkívüli árvizek által okozott
károk miatt szükséges újjáépítéssel (a továbbiakban: újjáépítés) összefüggõ kormányzati feladatok koordinációját
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– jelenlegi feladatkörének ellátása, jogállásának változatlanul hagyása mellett – dr. Dudás Ferenc, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára kormánymegbízottként
végzi.
2. A kormánymegbízott feladatai:
a) koordinálja a Kormány 2006. április 4-én elfogadott
Árvízvédelmi Cselekvési Programjában foglaltak, valamint az újjáépítés kormányzati feladatait;
b) figyelemmel kíséri az árvízhelyzetet;
c) gyûjti és összesíti a károkkal és újjáépítéssel kapcsolatos adatokat;
d) kidolgozza az újjáépítési feladatokat meghatározó
kormányrendelet tervezetét;
e) összehangolja az újjáépítéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtását;
f) rendszeresen beszámol a Kormányzati Koordinációs
Bizottság elnökének (a továbbiakban: KKB elnöke) a feladatok végrehajtásáról;
g) gondoskodik a károsultak, a lakosság és a sajtó tájékoztatásáról.
3. A Kormány az újjáépítési feladatok végrehajtására
Újjáépítési Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: tárcaközi bizottság) hoz létre. A tárcaközi bizottság ügyrendjét
maga állapítja meg. Az ügyrendet a KKB elnöke hagyja
jóvá.
4. A tárcaközi bizottság elnöke a kormánymegbízott.
A tárcaközi bizottság tagjai:
a) a Miniszterelnöki Hivatal,
b) a Belügyminisztérium,
c) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
d) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
e) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
f) az Egészségügyi Minisztérium,
g) a Honvédelmi Minisztérium,
h) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,
i) a Pénzügyminisztérium,
j) az Oktatási Minisztérium,
k) az Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
l) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, valamint
m) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának,
legalább helyettes államtitkári beosztású képviselõi,
valamint
n) a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter megbízottja,
o) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban és
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságán mûködõ újjáépítési koordinációs bizottságok vezetõi.
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5. A kormánymegbízott a tárcaközi bizottság munkájában való közremûködésre más szervet vagy szakértõt is
felkérhet.
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10. Az egyes tárcák feladatkörével összefüggõ költségek az érintett fejezeti költségvetést terhelik.
11. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

6. A tárcaközi bizottság feladatai:
a) javaslatot tesz az újjáépítési feladatok koordinálására;
b) az újjáépítési céllal történõ kifizetések szabályszerû
felhasználásának figyelemmel kísérése;
c) javaslatot tesz a Kormány döntése alapján az újjáépítésre biztosított költségvetési elõirányzatok felhasználására, melyet a KKB elnöke hagy jóvá. A pénzfelhasználással
kapcsolatos költségvetési tervezési, végrehajtási, számviteli, beszámolási és elszámolási feladatok összegzését a
Belügyminisztérium közigazgatási szervezete végzi;
d) a feladatok ellátása érdekében bevonja a karitatív, a
társadalmi, a gazdálkodó szervezeteket, valamint az állampolgárokat.
7. A kormánymegbízott feladatot állapíthat meg a tárcaközi bizottság tagjának, és ellenõrzi annak végrehajtását.
8. A Kormány felkéri az érintett megyei közgyûlések
elnökeit, a védelmi bizottságokat, hogy szükség esetén a
területi feladatok végrehajtására – a megyei (fõvárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok bázisán, a megyei közigazgatási hivatalok vezetõinek, valamint az illetékes központi közigazgatási szervek területi szervei képviselõinek
bevonásával – megyei újjáépítési bizottságokat hozzanak
létre.
9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
együttmûködésükkel – indokolt esetben szakértõk kirendelésével – segítsék elõ a kormánymegbízott feladatainak
eredményes teljesítését.

VI. rész

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány a Duna folyón 2006. március és április
hónapban kialakult rendkívüli árvíz miatt kihirdetett veszélyhelyzetben az eredményes védekezés és helyreállítás
feltételeinek haladéktalan biztosítására elfogadott Cselekvési Program, valamint a Program végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozatban foglalt intézkedések hatályát kiterjeszti a Tisza
folyón és mellékfolyóin 2006. április hónapban kialakult
árvízi veszélyhelyzetben történõ védekezésre, helyreállításra és újjáépítésre.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2004. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás

65 991
817 400
–

2006/43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. a) Belföldiektõl (500 E Ft alatt)**
4.1.1. b) Belföldiektõl (500 E Ft felett)*
– Bp. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
– Bp. V. Belváros-Lipótváros Vagyonkezelõ Rt.
– Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelõ Rt.
– Bp. Fõváros XI. Újbuda Önkormányzata
– Bp. Fõváros Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
4.2. Jogi személyiséggel nem rendelkezõktõl
4.2.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. a) Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
4.3.1. b) Belföldiektõl (500 E Ft felett)
– Arnóth Sándor
– Bauer Zsolt
– Bitay Márton
– Goógl Árpád
– Gyimesi Endre
– Hargitai János
– Juhos Katalin
– Kiss Attila
– Kocsis Róbert
– Kubatov Gábor
– Mátrai Márta
– Menyhárt Éva
– Molnár Ágnes
– Pelczné G. Ildikó
– Pósán László
– Puskás András
– Répássy Róbert
– Simon István
– Szájer József
– Szakács Imre
– Szûcs Lajos
– Tasó László
– Tuza Györgyné
4.3.2. a) Külföldiektõl (100 E Ft alatt)
4.3.2. b) Külföldiektõl (100 E Ft felett)
– Alexander De Gelsey
– William De Gelsey
– Ferenc Petõ
– László Rédey

3477
229 944
12 340
8 439
3 901
760
989
610
845
697
887
887
216 717
194 156
21 205
910
550
520
543
681
1 300
1 100
890
770
800
527
538
510
920
873
751
940
2 000
2 322
510
720
730
900
50
1 306
440
460
206
200

5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
– ebbõl hitelfelvétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

–
250 679
96 500
1 364 014
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Kiadások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezetnek
Vállalkozás alapítására fordított összegek
Mûködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadásai
Egyéb kiadások
– ebbõl hitel visszafizetés

–
3 110
–
526 106
38 962
958 852
283 219
230 383

Összes kiadás a gazdasági évben:

1 810 249

Budapest, 2006. április 11.
Tóth Józsefné s. k.,

Priszter Erzsébet s. k.,

gazdasági vezetõ

fõkönyvelõ

Megjegyzés: A Szövetség beszámolójának *-gal jelzett sora csak számított adatot tartalmaz, a **-gal jelzett sora 5759 E Ft számított adatot tartalmaz.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2005. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak

102 218

2. Állami költségvetésbõl származó támogatás

817 400

3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. a) Belföldiektõl (500 E Ft alatt)**
4.1.1. b) Belföldiektõl (500 E Ft felett)*
– Bp. V. Belváros-Lipótváros Vagyonkezelõ Rt.
– Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelõ Rt.
– Bp. Fõváros XI. Újbuda Önkormányzata
– Palota Holding Rt. (Bp. XV. Önkormányzat)
– Bp. Fõváros Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
– Bp. Pesterzsébeti Városüzemeltetési Rt.
4.2. Jogi személyiséggel nem rendelkezõktõl
4.2.1. a) Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
4.2.1. b) Belföldiektõl (500 E Ft felett)
– Artinpress Bt.

–
119 484
11 733
7 388
4 345
1 037
653
881
528
731
515
1 139
139
1 000
1 000
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4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. a) Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
4.3.1. b) Belföldiektõl (500 E Ft felett)
– Bába Iván
– Becsey Zsolt
– Dobó László
– Firtl Mátyás
– Fülöp István
– Goógl Árpád
– Gyimesi Endre
– Hende Csaba
– Járóka Lívia
– Király Nóra
– Kovács Ferenc
– Lengyel Zoltán
– Molnár Ágnes
– Nagy Sándor
– Navracsics Tibor
– Nógrádi Zoltán
– Pataki Eszter
– Rogán Antal
– Varga Szilvia

3479
106 612
90 230
16 382
1 000
600
553
1 000
1 030
667
1 140
509
533
720
800
990
2 100
650
800
540
900
1 000
850

5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel

–

6. Egyéb bevétel
– ebbõl hitelfelvétel

795 282
750 000

Összes bevétel a gazdasági évben:

1 834 384
Kiadások

1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára

–

2. Támogatás egyéb szervezetnek

37 040

3. Vállalkozás alapítására fordított összegek

–

4. Mûködési kiadások

503 143

5. Eszközbeszerzés

24 622

6. Politikai tevékenység kiadásai

546 883

7. Egyéb kiadások
– ebbõl hitel visszafizetés

392 704
316 189

Összes kiadás a gazdasági évben:

1 504 392

Budapest, 2006. április 11.
Tóth Józsefné s. k.,

Priszter Erzsébet s. k.,

gazdasági vezetõ

fõkönyvelõ

Megjegyzés: A Szövetség beszámolójának *-gal jelzett sora csak számított adatot tartalmaz, a **-gal jelzett sora 4583 E Ft számított adatot tartalmaz.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 38. számában közzétett 1/2006. BJE számú jogegységi határozata II/3. pontjának utolsó mondata helyesen:
„A tettes az ÁFA adónemben fennálló adókötelezettségének megszûnése erejéig az eltitkolt adóösszeg, mint elkövetési érték szerint minõsülõ adócsalást,
továbbá a fiktív bizonylatok felhasználásával visszaigényelt vagy beszámított adóösszegre nézve csalást valósít meg.”
(Kézirathiba)
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MEGJELENT
a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA
a 2006. március hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2006. évi 43. száma tartalmazza.
A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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