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Kedves Lak6ink! Tisztelt Hozzfitartoz6k!

Ezen Hfzirend a P6lifiild Id6sek Otthona bels6 6let6nek, miikiid6s6nek r6szletes
szabr{lyait tartalmazza a helyi adottsfgok figyelembe v6tel6vel.

Sziveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni 6s egy olyan eszkiiznek fekinteni,
amely az intfizm6nyi egyiitt6l6s b6k6s,'nyugodt, szabr{lyozott jelleg6nek biztositrlsfra
hivatott.

A Hizirend els6dleges c6lja, hogy segitse az rijonnan bekiiltiizd lak6kat,hozzitartozlikat

^z otthon rendj6ben, biztositsa az itt 6l6k nyugalmft, el6segitse ^z egyiitt6l6s
kiivetelm6nyeinek betartfsdt a lak6k 6s a dolgoz6k egymfs irfnti kiilcsiiniis
megbecsiil6s6t.

A Hr{zirend els6dleges c6lja a tfj6koztatds.

A Hfzirend-hatr{lya kiterjed a P6lifitld Id6sek Otthonfban elLltrlst ig6nybevev6
valamennyi lak6ra, az int6zm6ny alkalmazottaira, az int6zm6nyben tart6zkod6
litogat6ra.

A Hfzirend a szocirilis igazgatitsrril 6s a szociflis ellftrlsokr6l sz6l6 - tiibbsziir m6dositott
- 1993. 6vi III. tv, a szem6lyes gondoskodfst nyrijtri szoci6lis int6zm6nyek szakmai
feladatair6l 6s mtikiid6si felt6telir6l sz5l6 l/2000 (I.7) SzCsM rendelet, 6s az Otthon
Szakmai Programja alapjrin k6sziilt.
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AZ OTTHON NAPIREND.IE:

Az Otthon napirendje - a kiizoss6gben elkeriilhetetleniil sziiks6ges, korl6toz6soktol
eltekintve - kotetlen.

o Felkelds ideje: 6 - 7 6ra kozdtt. A reggeli kezdet6ig sztiks6ges a tiszt6lkod6st
befejezni . A kor6n kelok szobatS:rsuk nyugalm6t ne zavarjttk.

o 7.45-kor reggeli torna az emeleten, jo id6ben a szabadban.
o Reggeli 8-9 6ra kiizdtt
o D6lel6tt folyam6n tort6nnek a foglalkoz6sok.
o 72-13 6ra eb6d
o Eb6d ut6n 15 6r6ig csendes piheno
o 15-16 6ra kdzdtt uzsonna
o Uzsonna 6s vacsora kozott szabadfoglalkozirs, beosztds szerinti gy6gytorna, sdta
o A vacsora 17.45 -18.30 6ra kozdtt van.
o Vacsor autfnegy6ni vagy csoporlos Tv ndzes,k6sziilod6s a lefekveshez.

Az emeleti t6rsalgoban es az etkezoben a Tv n6z6s 22t'-ig, a szobttban maximum 23h-ig
hrthaL

Az int6zm6nybe bevihet6 szem6lyes hasznflati tirgyak:

Azintezmeny valamennyi lakr6szdben biztosida a teljes berendez6st, k6nyelmi 6s haszn6lati
tir gy akat, 6gynemrit 6s textili6t.

i

A bekdlt<jzo lako el6zetes egyeztet6s ut6n hozhatj a sajtt btitorait, haszntiati tfugyait,
6gynemrij6t is, melyet az alitbbrakbanhatirozunk meg:

1 6gynemri garnitrira
5 v6lt6s itgyhuzat
4-5 tcircilkdzo

Az otthonban a lak6 sajat ruhftjtthaszniihatja, javasolt mennyis6g:
Felsoruh6zat: 3 v61t6s tdli

5 v6lt6s ny6ri
3 szabadido garnitrira
10 v6ltds feh6rnemir
2 par teli l6bbeli
3-5 pir tavaszi-nyitri l6bbeli
ds a kieg6szito ruhdzat
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A lakr6szek otthonoss6
hozhat6k.
Bekciltriz6skor mindenr6l

szolcAr,TATAsoK

t6tele c6lj6b6l a szoba diszit6s6hez k6pek, dekor6ci6s dolgok

r6szletes lelt6rfelv6tel k6sztil.

Eg6szs6giigyi ellftfs
Az otthon minden lak6ja szdmdra biztositja az egeszsegtigyi ell6t6st.
Az otthon orvosa: Dr Szab6 P6ter
Rendel6si ido heti k6t alkalommal

H6tfo de. 10 -t2 6r6ig
Szerda de. 10 -12 oruig

A lak6 int6zm6nyi orvosi elliltdsfi v€gzi, azonban' h6ziorvosdnak is vfiaszthatja.
Term6szetesen a lak6 m6s orvost is v6laszthat, ez esetben az intezmeny Baj6t faluig biztositja
az ingyenes utaz6st.

Sztiks6g szerinti szakorvosi vizsg6latokra, szrir6sekre a csoportvezeto 6polo szervezdsdvel
jutnak el a lak6k. Sz6llit6sukrol egdszs6giigyi dllapotukt6l fiiggoen sajat gepjarmrivel,
betegszdllit6val gondoskodunk. Amennyiben a lak6nak korhiui kezel6sre van sztiksdge,
gondoskodunk besz6llit6s6r6l, sziiksdg szerint l6togatjuk. Siirg6s, elore nem tervezett,
valamint srilyos 6llapotban tortdno klrhitzba szdllitits eset6n az intezmeny nem tudja
biztosftani lak6ja szbmfra a megfelelS sziilitdst" kis6retet, azt az tigyeletes mentoszolgdlat
vegzi.
Amennyiben az intezm6nytol fliggetleni.il rendelkezik orvosi tigyeiben az elltfiott, rigy
segftsdget a kifdrdsben, sz6llit6sban nem tudunk nyfjtani.

Az intezm6nynek taj€koztatitsi kotelezettsdge 6ll fenn, amennyiben a lak6 eg6szs6gtigyi
illlapotihan viitozhs kcivetkezik be. Abban az esetben, ha az eredm6nyek alapj6n a lako
kSrhinban marad amegtilapod6sban megjelcilt hozzifiartozot kell drtesiteni azintezmdnynek.

Gy6 gyszerig6ny kiel6git6se
Az otthon eseti gy6gyszerk6szlettel 6s alapgyogyszerlist6val rendelkezik, mely a
falirijs6gon van kozzdt6ve. Ezeket a gyogyszereket tdrit6smentesen biztositjuk. Az
otthon gondoskodik a gy6gyszerek beszerz6s6rol, segitsdget nyfjtunk az ad,agol6sban
6s a rendszeres szeddsben.

o A gy6gydszati seg6deszkdzok kdziil a testt6voli eszkozoket az otthon biaositja,
azonban a testkozeli seg6deszk6z6k kolts6gei a lak6kat terhelik.

o A lak6k frzikai eronldtdnek megtart6sa drdek6ben napi kozos torndt tartunk.
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o Felvil6gosit6 elSad6sokat szerveziink az egdszsdges ttrylillkozdsrol, di6t6r6l, a
testedz6srol, a testmozgds fontoss6g6r6l, valamint el6segitjiik a szellemi k6pess6g
meg6rz6sdt.

Btkez6s
Int6zm6nyiink napi h6rom fo 6s k6t kieg6szito 'etkezest biztosit minden lak6ja szdmfra.
H6romszori fbetkezes valamint tizorui 6s uzsonna. 2013 6v v6gdt6l fozokonyh6val
rendelkezik az Intezmdny .

Az orvos utasit6s6nak megfeleloen biztosftja lak6inak a pdpes 6telt 6s diltfut.
Az 1tkezesi id6pontokat lehet6s6g szerint a lak6knak be kell tarlani. Megromlott eg6szs6gi
6llapot esetdn a gondoz6k a lak6szob6ba viszik azetelt.

Pgyeni 6tkez6sre, fozdsre az emeleti teakonyh6ban van lehet6s6g.
Elelmiszereket a k<izos helys6gekben elhelyezett hutokben kell t6rolni, n6vvel ell6tott zirhat6
ed6nyekben.

A k<izdss6gi higi6n6s szab6lyok betart6sa,'6s a rend 6rdekdben az etkezobol maraddk 6teleket
szobdba vinni, ablakp6rk6nyra rakni, 6jj e I i szekr6nyb en t6ro lni ti I o s !

Az otthon biztositja naponta a kiwe, valamint korl6tlanul a g6pi viz es tea fogyasztdsifi,
azonban ezeket ne vigy6k a lakrdsziikbe a lak6k, az etkezbben 6lland6 jelleggel rendelkez6sre
6ll.
A nap b6rmely szakdban minden lak6 ig6nyelheti a gondoz6t6l amennyiben szi.iksdges
szhmtra a plusz 6telt (kenydr, zsir,lekv6r, vaj ).

Azokban a lakr6szekben ahol kiiltin hritoszekr6nye van a lak6nak, szint6n az rntezmeny felel
annak szakszqrri haszntiatircrt 6s a benne elhelyezett dlelmiszerekdrt, teh6t a lak6 kdteles azt
b6rmikor ellen6rz6sre bemutatni, elfogadni az ellenoruo szem6ly int6zked6s6t.

Mosis, ruhizat, textilia
Minden lak6 saj6t ruhinatifi, textilii4itt, 6gynemirj6t haszniihatja. Amennyiben ezek

hi6nyosak, nem megfeleloek az rntdzmeny kieg6sziti, gondoskodik p6tl6sukrol raktSrunkb6l.
Adom6nyokb6l 6s beszerzdsekb6l kdszletiink 6ltal biztositani tudjuk, hogy feh6rnemtibdl h6t
v6lt6s, fe I sdruhdzatb6l 3 v fltfrs 61 lj on rendel kezd sre 6vszakonk6nt.
Szint6n biztositjuk azidojdrashozigazodoan lak6ink reszere a megfelelo l6bbelit.
A mos6s meghatirozott rendben tortdnik, a fali0js6gon van kiftiggesztve.
Felsoruh6zat szennyeszsirkba gyrijtve hetente kertil a mos6sba.
Bek<iltoz6k a megfelelo min6s6gti 6gynemtijiiket haszn6lhatj6k otthonunkban, azonban
rakt6runkban megfelelo mennyisdgri papl an, parna, pl6d 6ll rendelkezdsre, amennyiben
sziiks6ges.
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Minden lak6nak biztositjuk a h6rom v6lt6s 6gynemtihuzatot. Abban az esetben, amikor a lak6
tulajdona, a szobitjitban t6roljuk, az int6zm6nyi dgynemii a mosoda kisrakt6r6b6l
folyamatosan keriil haszniiatra. Hasonl6 az eljirds a tordlkozok, ftirdoleped6k biztositdsdnfi.
Az ilgynemrit szint6n, a kiir6s szerint kdthetente cserdljiik.

Az er6sen szennyezett ruh6k gytijt6se a szennyesruha t6rol6ban tortdnik, illetve stirgossdggel
keriil tisztit6sra, mos6sra.
Mosoddnkban vegytisztit6st nem v6gziink, ezeket tisztit6ba sz6lliduk, a tisztititsi kdltsdg a
lak6t terheli.
A saj6t ruhdzat kisebb javitdsxhelyben vegezzik, mely a 1ak6k szdmtraingyenes.

Takaritis, kiirnyezeti 6s szem6lyi higi6nia
Kozd ss6gb en a tisztdlkod6s a test6pol6s mindenki r eszer e el engedhetetlen.
A szem6lyi higidnia biztosit6sa es afertozesek elkertil6se drdekdben kdrjtik, hogy a rendszeres
napi mosakod6s mellett ne feledkezzenek meg az 6tkez6sek el6tti ds a WC haszniiat utini

Az rntdzmdny folyamatosan az egyent sziiksdgletek felmdrds6t figyelembe vdve biztositja a
tiszt6lkod6si eszkozoket, szereket. Tiszt6lkod6si szereket sampon, tusfiird6, szappan,
fogkr6m, fogkefe, fi.irdoszivacs, WC papir az intdzmdny tdrftdsmentesen biztositja. A
gondoz6k folyamatosan gondoskodnak tiszt6lkod6skor, ftirdeteskor a sziiks6ges szerekrol 6s
eszkrjzokrol. Az onallo tiszt6lkod6sra k6pes lakoink esetdben ftird6szob6jukban helyezztik el
ezeket a szereket, eszkozoket a fogy6st ds elhaszn6lod6st figyelembe v6ve. A gondozok 6ltal
biztositjuk a haj, ds koriim 6pol6st, borotv6l6st.

A fekv6betegek 6s az cinell6t6shoz segits6get igdnylok tiszt6lkod6s6r6l a novdrek
gondoskodnak

Az alilbbr szolgiitatdsokat t6rit6s elleneben tudjuk biztositani:
- havi rendszeress6ggel j6r pedikriros alkalmank6nt 700-1500 Ft-dfi.
- valamint kozmetikus, kezel6stol fiiggoen 400-1500 Ft-os dijaz6ssal
- a fodr6sz szolgiitat6sait k6thetente lehet ig6nybe venni, 800-2500 Ft-6rt.

Minden szob dhoz tartozik fiirdo szoba, i gy annak haszntiata nem korl 6t ozott.
Az otthon helys6geinek takarit6s6r6l, fertotlenitds6rol a takarit6 szemelyzet gondoskodik,
azonban a lak6szob6k tisztasdginak, rendj6nek megorzdse kozos feladat.
A hidegburkolatos helysdgekben (el6szoba, ftirdo) takarit6s naponta tort6nik. Az
6gynemrihuztisi rendhezigazodva a lakr6szekben kdthetente nagytakaritdstvdgziink.
A higi6nia biztosit6sa 6s a ferloz6sek elkeriil6se drdek6ben minden lakr6szben koteles a lak6
elfogadni a napi takarit6st is.
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Ert6k 6s vagyonmeg6rz6s
A lak6k k6r6se alapjan azokat az ertekeiket, melyeket nem akarnak szob6jukban tartani,
lehet6sdg van az int6zmdny irodajilban elhelyezett lemezszekr6nyben val6 megorzesre.
Az fltvett t6rgyakr6l jegyzek k6s2til 6tad6 6s 6tvev6 alitir6s6val.
Szint6n ittadis-ittvetellel tdrt6nik az ertek tulajdonos6hoz valo visszajuttat6sa.
Lak6inknak segfts6get nyrijtunk a szem6lyes sztiksdgleteik fedez6sdre szolg6l6 penz
kezel6s6ben, f gyneve zett leteti p6nzkezel6ssel.

Az ellitott vagy hozzatatoz6ja iital fiadott penz ltvetele bevdteh penztirbizonylaton
t<jrt6nik, 6s let6ti nyilv6ntart6 kartonra kertil felvezet6sre.
A nyilv6ntart6 kartonokon kovethet6 nyomon minden penzmozgits. A kiad6sok a kiad6si
penztfirbrzonylat lapjdn keriilnek elsz6mol6sra. Abban az esetben, amikor a lak6 ment6lis
vagy frzikai kdpessdge hianyl,ban a brzonylatokat nem k6pes alfuiri.r;ilal igazolni, akkor a
gazdasdgi igyintezo k6t tanri jelenl6tdben - akik al6ir6sukkal igazotjak - teszi meg az
int6zkeddst
Az intezmdny gazdasiryi irodajaban az 6rintettek betekint6st nyerhetnek a felhaszndl6sr6l,
valamint az 6veshozzittarioz6i drtekezletek alkalm6val bocs6tjuk rendelkez6sre.
A lak6 vagy hozzdtartozoja kiilon ir6sban t<irt6no k6r6s6re koteles az irfiezmeny 4
munkanapon beliil az iiadott penzt a nyrlatkozatban megjeldlt penzintezetben elhelyezni
bet6t formdjdban. Az intezmeny k<iteles tov6bb6 abban az esetben is plnzintdzetben
elhelyezni a lako leteti penzet, amennyiben az risszeg a 150 ezer Ft-ot trilldpi. Ilyen estekben a
lak6 nev6re sz6loan bet6tet kell nyitni, melyre a 100 ezer Ft feletti cisszegdt el kell helyezni,
yagy a lak6/tdrit6si dij kotelezett 6tveszi.
Elhalllozits eset6n az intdzmeny a lak6 nev6n nyilv6ntartott let6tet a hagyat6ki elj6r6s
szabiiyai szerint bejelenti a kozjegyzonek, amennyiben az osszeg az 50 ezer Ft-ot
meghaladja.

Szabadid6s programok
Minden lak6nk szdmira lehetds6get biztositunk 6s segftsdget adunk szabadidej6nek hasznos

eltcilt6sdhez.
A helyi adotts6gokat kihaszn6lva naponta szerveziink s6t6kat, szabadteri programokat

kertiinkben, a kornydken.
Az otthonban lehet6s6g van csoportos foglalkoz6sokra, filmvetit6sre stb.

Unneps6geket tartunk, megemldkezdseket ( Kar6csony, Farsang, Hfsv6t, Idosek napja stb).
Minden lako sztilet6snapj6t 6s a ndvnapokat csoportosan tort6val, t6nccal, zen6vel iinnepelji.ik.
Kdzos programot szerveziink, m6s int6zm6nyekbe ldtogatunk, 6s venddgs6gbe hivjuk 6ket.

Kcizos vet6lkedokiin vesztink r6szt.
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Az aktiv 6s tevdkeny lak6inknak lehetosdge van az 6tkezdsekn6l a teritdsben,
szalvetahajtogat6sban stb. segiteni, sot szivesen vessztik a szorgos kezeket ahdzkornydkdnek
rendbetart6sSn6l 6s a kert sz6pit6sdben.
Akinek kedve tdmad recepci6s szolg6latot is vdllalhat. Segftokdsz lak6inkat 6vi 1

alkalommal az eftekel5 dsszejoveteliinkon munkajutalomban rdszesitjiik, megaj6nd ekozzuk.

VallSsgyakorLis
Az Otthon kozvetlen szomsz6dsilgftban, a Szalezi Rendh6z 6s templom zar6ndokhelye

talalhx6. igy lak6ink katolikus szentmisdn val6 rdszv6tele rendszeiesen biztositott. A
reform6tus, valldskozoss6ghez tan1tozo lakoknak, egyedileg, vagy csoportoson biztositja az
intezmeny az istentiszteleten val6 rdszvdtelt. Az intdzmeny heti I alkalommal, katolikus pap
r6szv6tel6vel megszervezi az Otthon t6rsalgoj6ban a kozris im6ds6g lehet6s6g6t.

AZ INTfr)ZTUNNY LAKOINAK JO GAI :

- Az ell6t6st ig6nybevevo lak6nak joga van az otthon 6ltal biztositott teljes koni
ell6t6sra

- Az rntdzmeny 6ltal nyfjtott szolgriltat6sok biztosit6sa sor6n tilos a h6tr6nyos
megkiilonboztet6s b6rmilyen okbol
az el16t6st ig6nybevevo lak6nak joga van az intezmlny mtikod6s6vel,
gazddlkodasixal kapcsolatos legfontosabb adatok megismer6s6hez. Ennek
telj esit6 s e 6rdek6ben a t6j ekoztat6t dvente a fal i rij s6gon ki fii g gesztj iik
A titjekoztato tartalmazza:

- az intdzmdny mrikoddsi krilts6gdnek risszesit6s6t
- azintezmdnyi t6rft6si d{j havi <isszeg6t
- az egy ell6tottra juto havi onkOltsdg risszegdt

Az ellfttfist ig6nybevevoket megilleti az alkotm6nyos jogok maraddktalan 6s teljes
kdrri ti szteletb en tartdsa, ktiliinci s fi gye I ernme I

- az 6lethez, emberi mdlt6s6ghoz
- a testi 6ps6ghez
- testi-lelki egdszs6ghe z v alojogra.

A .lakot megilleti szemdlyes adatai vddelme, a magdneleti.ikkel kapcsolatos
titoktart6s
Azintezmeny lak6j6nak joga vanazintezmenyen beliili 6s kivtili szabadmozgisra
Joga van az rntezmenyben beliili es az elt/ ozits eset6re kialakitott szab6lyok
megismerds6re
Joga van csal6di kapcsol atainak fenntar tisir a, l6togat6k fo gad6s6ra
Amennyiben a lak6 gy6gykezel6sre szorul, megilletik mindazon jogok, melyeket
az egdszsegtigyrSl sz6l5 l997.dvi CLN tv. r6gzit.
Adatainak felhaszn6l6sithoz nyilatkozik a2011. dvi cXII. torv6ny alapjan.
T6j6koztatjuk a KENYSZI rendszerben tortdno TAJ alapri nyilvdntart6sba
v6te1616l
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ETIKAI ELVEK

Az otthonban trirt6n6 ell6t6s6rt a tatOt tdritdsi dijat fizetnek, igy az elliltixerr egy6b juttatdst
nem v6runk el.
Azadomdnyk6nti felaj6nl6s azaforma, amely lehetos6get biztosit a t6ritdsi dijon feliili anyagi
t6mo gat6sr a. Ez kizar6 lag 6nk6ntes alapon mrikddhbt.
Az 6nk6ntes adom6nyokdrt nem illet meg senkit kiikinleges b6n6sm6d.

EGYI]TTEI-Es szanAlyal

Az intezmdny valamennyi dolgo zojtnak 6s lak6j6nak egym6sh oz valo viszonya
m6lt6s6g, ds egy6ni auton6mia tiszteletben tarttsira ep:i.l, ezert mindenkitol elvfrt a
a ttirelem, 6s az udvariass6g, mely a kozoss6gi egytitt6l6s alapja.
A krilcs<inds megbecsiil6s jelek6nt mindenkitol megkiv6nt, hogy

beszdljen t6rsaival es az rnt6,zm6ny dolgoz6ival.

az emberi
meg6rt6s,

megfelelo hangnemben

Az intezm6ny dolgoz6ja, valamint k<jzeli hozziiartozoja a lakoval l,rrtfr;i, eletj6raddki 6s
cirokdsdddsi szerzod6st a gondoz6s idotartama alatt illetve annak megsztinds6t6l sz6mitott 1

6vig nem k<jthet.
Az intezm6ny dolgozoja a lak6t6l es hozzifiartozotol, sem p6nzt, sem m6s juttat6st,

szolgflltxdst nem k6rhet, 6s nem fogadhat el.
Az intezmeny vezetoje koteles gondoskodni a dolgoz6k foglalkoz6sbeli titoktaft6si

kdtelezetts6g6nek drv6nyesit6s6rol ds a lakok szem6lyisdgi jogainak tiszteletben tartdstrol.

Az rntezmdnyben csak a kijelolt helyen, az dptilett6l 5m-re kialakitott helyen lehet
dohiinyozni. {z dpiileten beltil tilos a doh6nyz6s!
A dohitnyzds szabiiyainak betartds66rt, a csopoftvezeto tryol6 felel6s, valamint minden 6pol6,
6s gondoz6n6.

A lak6k szeszesital fogyaszt6sa nem aj6nlott. Esetenkent, m6rt6kkel 6s a k6zoss6gi dlet
zavartalansiryifi nem befolydsolva lehets6ges. Az ittass6gb6l eredo kritik6tlan magatartds, a
t6rsak nyugalm6nak megzavar6sa eset6n 6s agressziv viselked6s eset6n a lak6 ir6sbeli
figyelmeztet6iben r6szesiil, ami az int6zm6nyi jogviszony megsziintet6s6t is eredmdnyezheti
3 eset utitn. Az alkoholfogyasztits kovetkeztdben okozott anyagi k6rokat, illetve pluszk6nt
jelentkezo kciltsdgeket a lako kdteles megfizetni.

A lakr6szekben balesetvesz6lyes tfizveszelyes valamint energiafogyasztits szempontj6b6l
tobbletkijlts6get okoz6 eszkozoket haszn6lni 6s tdrolni Tilos!
A fentiekkel kapcsolatosan a lak6knak ds hozzdtartoz6iknak kArtdritdsi 6s fizetdsi
k<itelezetts6ge 6ll fenn.
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Nap p ali tartdzko dits, kim en 6, eltiry ozits (sza b a d s 6 g)

Napkozben minden lak6 igenye szerint pihenhet szobitjihan, hasznitlhatja a krizds
helyis6geket, t6rsalg6t, kerti pihen6ket. Napkdzben az Otthonbol val6 kij6r6s nincs
korlfitozva, de az eltixozdst ds a visszat6r6s v6rhato idej6t kdrjiik jelezm, a recepci6n dl, vagy a
szolgttlatb an l6v6 gondo zonii.

Amennyiben a 1ak6 elhagyja az intezmeny 6piiletdt kdteles lakr6sz6nek kulcs6t a recepci6n
leadni, hogy megelozztik az esetlegesen bekovetkez6m k6rokat, ne akadillyozzuk a
szemllyzet munkav6gz6sdt. A fentiekbol eredo k6rokdrt a lakok fegyelmi 6s anyagi
feleloss6ggel tartoznak
Tobb napos t6voll6tre, szabads6gra elozetes megbeszdlds alap.jdn lehet elt6vozni. Az

eltixozitsi igdnyt az intezmeny csopoftvezeto 6poloj6nak kell jelezni. Eltivozits eset6n fontos
megjeltilni az eltdvoz6s idopontj6t, hosszdt, valamint a lak6 szabads6g alattr tartozkod6si
hely6t

Kiil<incis tekintettel hivjuk fel a figyelm6t l6togat6inknak, hogy lak6inkat bejelentes n6lki.il
az rntdzm€ny teriilet6rol elvinni tilos !

Az Otthon nyitva tartfsa, l6togatr{s, kapcsolattartis

L6togat6si ido:
H6tf6-Szerda-P6ntek: 900- 1 1 6ra koz<itt
Kedd-Csiitdrtdk: I 4-17 6ra kdzott
Szombaton-Vas6rnap: l4-17 6ra koz<itt.

Ezen idSn Udtiit b6rmikor szivesen l6duk a hozzifiafiozokat, vend6geket. K6rjiik az
intezmenybe 6rkez6ket, hogy l6togat6sukat a recepci6n6l, yagy a nov6rszob6ban jelezni
sziveskedjenek.
A n6v6rszoba a foldszinten, helyezkedik €1, 6rkez6skor, 6s t6voz6skor kdnnyen
megkdzelftheto, eldrheto.
A lak6k szob6ikban, yagy a koz6ss6gi helyisegekben fogadhatj6k vend6geiket. A lak6k
eltdvoztxa aliltogatdsi idon kivtil, a csoportvezetovel elore egyeztett idopontban t6rt6nik. A
hozzdtartoz6k lakoink egdszsdgi 6llapot6r6l az intdzmeny orvos6t6l 6s a csopoftvezeto
6pol6t6l t6j 6koz6dhatnak.
Az anyagijellegti probldm6ikkal, k6rddseikkel a gazdasdgi iigyint6zohciz fordulhatnak.
Az ell6tdssal, a jogviszony l6tesitds6vel es megsztintet6sdvel kapcsolatosan az
intlzmdnyvezeto illetve a fenntart6 az illetdkes a felvil6gosit6sban.
K6rjiik, hogy fentieket figyelembe vdve ne forduljanak a gondozokhoz, takaritokhoz es az
int6zm6ny ttibbi dolgoz6jdhoz, mert kello inform6ci6t nem tudnak 6s nem is adhatnak,
azonbanmunkav6gzdsiikbenakadfiyoztatvavannak.
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A csoportvezeto 6polo, az intdzmenyvezeto, a gazdasdgi igyintezo 6s fenntart6 elerhei6sege
munkanapokon 7-15 ordig, ak6r szemdlyesen, ak6r telefonon a 33/506-500 yagy a33l 506-
510 telefonsz6mokon.
Az orvos a heti k6tszeri rendel6si idSben, szint6n a fenti telefonon drhet6 el.
Kiiltjn felhivjuk a hozztiaftoz6k figye1m6t, hogy munkasztineti napokra sem gazdas6gi, sem
m6s j el I e gri i.igyintdzd st ne pro gra mozzanak.

Lak6knak ktildendo lev6lre, a cimzettnev6n feltil cdlsze ri az intdzm6ny nev6t is feltiintetni.
A leveleket 6s egydb postai kiildemdnyeket a recepci6n vehetik ffi a cimzettek.
A lak6k 6ltal feladdsra sz6nt leveleket, ktildem6nyeket 9.30-10 6r6ig a recepci6n lehet leadni,
a post6ra juttat6s6r6l a gazdasdgi tigyint6zo meg azon a napon gondoskodik-

Lak6inkat a 06-33-506-500-as telefonon is hivhatj6k

ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK, HAGYATEKMEGoRZES,
Ar,ruAs szABALyAr

Gondoskodunk:
- ahozzirtartozo 6rtesit6s6r6l
- az elhunyt lak6 elkiilonit6s6rol, elsz6llit6s6r6l
- az ing6s6g szdmbaveteldr6l - hagyatdki elj6r6s lezirdstig- meg6rz6s6rol
- lelt6r szerint 6tadjuk a meg6llapod6sban rnegjelolt szem6rynek
- hagyateki elj6r6s megindft6sa, a benne szereplo elt6kek orzesehatfuozathozatalig.

Az rntezmdny a lak6 eltemettetdsdr6l abban az esetben gondoskodik, ha az elltfiott erue
vonatkoz6an -rendelkezett 6s az e c6lt szolgiio takar6kbet6tje elhelyez{sekor
kedvezmdnyezettk6nt az intezm6nyt jeldlte meg. Ilyen rendelkez6s hi6ny6ban az
eltemettetdsrol a meg6llapod6sban az eltemettetdst v6llal6 gondoskodik.

Az otthonban elhunyt lako ing6s6gair6l a halii bealltat kovet6en azonnal jegyzeket klszit a
hal6leset id6pontj6ban jelenl6vo 2 dolgozo. A kozeli hozzffiartoz6 6rtesit6sdr6l legk6s6bb a
hal6lesetet koveto napon gondoskodni kell.
Az intezmenyvezeto szewezi az elhunyt lako ingosiryainak meg6rzds6t, ifiadtsir.. Ha az

or6kds az elhunyt int6zmdnyben maradt ingos6gaidrt a hagyatdki v6gz6st kcivet6en nem
jelentkezik , az intezmenyvezeto hat6rid6 megjel6l6sdvel felszolitja annak 6tv6tel6re. Ha az
<irdk<is a kittizott hatarido eltelt6ig - mely hat6rido hatvan napban van meghatirozva- az
ing6s6got nem sz6llitj a el, az intezmdny azt drtdkesitheti vagy felhaszn6lhatja.
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A lak6 kdteles a sz6nd6kosan, vagy gondatlan k6rokozdsbol eredo -
biztosit6nril nem drvdnyesithet6 i k6rt megtdriteni. A k6rt6ritds mdrt6k6n6l
az elhasznirl6 d6s m6rt6kdt fi gyel embe ve s sztik.
Alkoholfogyasztits kapcs6n felmertilo mentoszdllit6si 6s egydb koltsdgek, mos6s, takarit6s,
stb. az otthon lak6j6t terhelik.
Tov6bbi fizet6si kdtelezetts6g terheli azt alakot, aki sz6nd6kosan a kozdssdg anyagi 6rdekeit
figyelmen kiviil hagyva plusz koltsdget okoz az int6zm6nynek pl.

. Fritdsi idoszakban nem szelloztetes c6lj6bol ablaknyit6s, melegviz frit6s cdlj6ra tortdno
folyat6sa.

o Az elektromos berendezdsek sziiksdgtelen mukodtet6se.
o A lift nem indokolt ds fokdnt sokszor egyediil tortdno hasznitlata, valamint az onk6ntes

hasznitlatb ol eredo rong6l 6s, me gh ib6so d6s ko ltsd ge

INTEZMENYI ELLATAS MEGSZUNESE I '

Az intezmenyi j o gviszony me gszrinik :

o Az rnt€zmeny jogut6d n6lkiili megsztin6s6vel
o A jogosult hal6l6val
o A meg6llapodiis felmond6s6val

- amegbllapod6st az ellifiott, illetve torv6nyes kdpviseloje indokl6s n6lkiil,
- a fenntart6 fr6sban mondhatja fel.

Int6zm6nyi jogviszony megsziintethetd
,.i

o Az ellStott m6sik int6zm6nyben trlrt6no elhelyezdse indokolt vagy tov6bbi int6zmdnyi
elhelyez6se nem indokolt,

o Az ell6tott ahizirendet srilyosan megsdrti,
o Az ell6tott, a tdrv6nyes kdpviseloje vagy a t6rit6si dljat megfizeto szemely t6ritdsi

dijfizet6si kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget.
- ,Ha 6 h6napon 6t folyamatosan t6rit6si dij tartozds iil fenn, 6s az a hatodik

h6nap utols6 napjdn a k6thavi szem6lyi tdritdsi dij dsszeg6t meghaladja 6s a
vagyoni, jdvedelmi viszonyai lehet6vd teszik a tdrit6si dij megfizet6sdt.

- Ha az elliltott, tdrv6nyes kdpviseloje vagy a t6rit6si dijat megfizeto szemely
vagyoni, jovedelmi viszonyai olyan mdrt6kben megviitoztak, hogy a szemdlyi
t6rit6si dij megfrzet6sdre vonatkoz6 kdtelezettsdgnek nem tud eleget enni,
kdteles az intdzmdnyvezet6n6l rendkivtili jdvedelemvizsg6lat lefolytatdsrit
kezdem6nyezni. Az intezmenyvezeto a jdvedelemvizsg6latot a 119/C$
szabiiyai szerint lefolytatja, 6s a szemdlyi t6ritdsi dijat ajdvedelemvizsgdlat
eredm6ny6nek megfeleloen 6llapitja meg.
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- Ha ez ellfitott, tdrv6nyes k6pviseldje vagy a tdritdsi dijat megfizeto szemdly
nem k6ri a jovedelemvizsgttlal lefolytat6s6t, rigy kell tekinteni, hogy vagyoni,
jovedelmi viszonyai lehet6v6 teszik a t6rit6si dij megfizet6s6t.

- Ha h6rom h6napon at tdritdsi dij tafiozas 6ll fenn, az elliiottat, t6rv6nyes
kdpvelot vagy a tdritdsi dijat megfizeto szemdlyt ir6sban tttjekoztatni kell a
felmond6s lehet6s6g6rol, annak kezdo idopontj 6161.

A felmond6si id6 90 napban van meghatitrozva mindkdt fel reszerol. A felmond6si id6
betart6sa abban az esetben nem kotelezo,ha a felek kozosen megegyeznek a felmond6si id6
tartamtrban.
Biros6gt6l k6rhet6 a felmond6s jogelleness6gdnek meg6llapit6sa, ha azt az ell6tott, torv6nyes
k6pviseldje, a t6rit6si dijat vagy az egyszeihozzitjirulast megfizet6 szemqly vitatja.
Az ell6t6st vdltozatlan felt6telek mellett mindaddig biztositani kell, amig a fenntart6 nem
dont, illetve a bir6s6g jogeros hatdrozatot nem hoz.

AZBLLATOTTAKERDEKVEDELME : '

Az Otthonban lak6k 6rdekv6delmdt, az Erdekk6pviseleti F6rum l6tja el. Az
Erdekk6pviseleti F6rum, a Pdliftrldi Id6sek Otthon6val, intezmenyi jogviszonyban 6ll6k
jogainak, 6rdekeinek 6rv6nyesi.il6s6t elosegiteni hivatott szerv.

Az Erdekk6pviseleti F6rum tagjai:
o Y6"laszt6s alapj6n, az ellfltottak kiiziil k6t f6
o Ydlaszt6s alapj6n, az elliltottak hozzirtartozSi, illetve tiirv6nyes k6pvisel6i kiiziil

egy f6
o Yiiaszlils alapj6n, az otthon dolgozriinak k6pviselet6ben egy f6
o Kijelcrl6s alapj6n, az intilzmfinyt fenntart6 Oriikziild Egyesiilet Kiizgytil6s6b6l egy

t6.

A lak6 eshozzifiartozoja panasszal elhet az intezmeny vezetoj6nel, vagy az Erdekkdpviseleti
F6rumn6l:

o szemdlyis6gi jogainak, kapcsolattartds6nak sdrelme, tovihb| az intezmeny
dolgoz6inak szakmai, etikai, titoktart6si 6s vagyonv6delmi kotelezetts6gei megszegdse
eset6n, illetve az intezmenyi ell6t6ssal kapcsolatosan.

Az Erdekk6pviseleti f6rum megt6rgyalj a az intezm6nyben 6lok panas zait -
jogviszony keletkez6sdvel, megsziintetdsdvel es az tfihelyez6ssel, kapcsolatos
int6zked6 st kezdemdny ez az intezm6nyv ezeto fe I 6.

Az Intezmenyvezeto 15 napon kell kriteles a panasztevot
kivizsg6l6s6nak eredm6ny6rol.

ide nem 6five a
panaszokat - 6s
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Elozetesen v6lem6nyezi az intezm6ny vezetoje iital keszitett, az ell6tottakkal, valamint az
intdzm€ny bels6 6let6ve1 kapcsolatos dokumentumok koziil a szakmai programot ahdzirendet
azelliltottakrdszerek6sziilttdjdkoztat6kat.

Tajdkoztatdst kdrhet az rntdzmdnyvezetotol az ellirtofiakat 6rint6 k6rd6sekben az ellirtils
szervez6s6vel kapcsolato s feladatokban.

Intdzked6s megt6tel6t kezdemdnyezheti a fenntarl6 fe16, valamint m6s hat6skrirrel 6s
illetdkess6ggel rendelkez6 hatosiltrok, szervek fel6, amennyiben az rntezmdny mrikiid6s6vel
kapcsolatos jogszab6lys6rt6sre utal6 jeleket 6szlel.

Amennyiben az intezm6nyvezetd hat6ridoben nem intdzkedik, vagy a panasztev6 nem 6rt
egyet az int6zked6ssel, az intdzkedds kezhezveteletbl szitmitott nyolc napon beliil a
fenntart6hoz fordulhat j o gorvoslattal.

Az intdzm6ny 1ak6i 6szrev6teleiket, kiv6ns6gaikat iriisban, ndv ndlkiil megtehetik, az otthon
kdzossdgi helyis6g6ben tal6lhat6 ,,kivfnsig l6dfba". : '

A lak6gyiil6st 6vente legal6bb egy alkalommal, vagy sziiksdg szerint az intdzmeny vezetoje
hivja tissze. A lak6gytil6s idopontjdt, az int6zmdny falitijs6gj6n hirdetjtik. A lak6gytil6sen a
lak6k mellett rdszt vesz a fenntart6 k6pviselet6ben az Egyesi.ilet elnrike, az irfiezmenyvezeto
6s az osztirlyvezeto 6pol6. Celja a kozrissdgi probl6m6k megbeszdl6se, feladatok eloszthsa, az
elv€gzett munka 6rt6kel6se, koz6rdeku inform6ciok 6raml6sa. A lakogytildsrol, feljegyz6s
kdsztil.

Az ellitott j o gi k6pvisel6

Az ellatottjogik6pvisel6 a lak6 reszere nyrijt segits6get jogai gyakorl6s6ban. Mrikod6se soriin,
tekintettel van az adatvddelmi tdrv6ny rendelkez6seire.
Az elliltottjo gi k6pviselo feladatai :

o Megkeresdsre tdjekoztatdst nyrijt a lakokat 6rint6 legfontosabb alapjogok tekintet6ben, az
intezmeny kcitelezetts6geir6l 6s a lakot 6rint5 jogokr6l.

o Segiti a lak6t, 6s torv6nyes kdpviselojet az ell6t6ssal kapcsolatos k6rd6sek, probl6m6k
megold6s6ban, segitsdget nyrijt az intezmdny 6s a lak6 k<izott kialakult konfliktusok
rendez6s6ben

o Segit a lak6nak, 6s t<irv6nyes kdpviseloj6nek panasza megfogalmazisttban,
kezdemdnyezheti annak kivizsg6l6sifiazintezmeny vezetoj6n6l ds a fenntart6n6l.

o Az ell6tottjogi k6pvisel6 neve, eldrhetos6ge a falirijs6gon kertil kiftiggeszt6sre

Az ell6tottjogi k6pvisel6 az otthonban 3 havonta tart fogadoordt, az titala elore
megadott id6pontban.
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A szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 e116t6sok6rt tdrit6si dijat kell ftzetm. A szemdlyes
gondoskod6s kor6be tartoz6 szoci6lis ell6t6sok dija, azaz int6zm6nyi tdritdsi dij aszolgaltat6si
cinkolts6g. Az intdzmenyi t6rit6si dijat a fenntart6 evente egyszer illlapitja meg, valamint egy
alkalommal m6dosithatja. A szemdlyi t6rit6si dijat az int6zmdnyv ezeto iilapitja meg.

A fizetend6 szem6lyi tdrit6si dij dsszeget a megdllapod6s tar\almazza, a viitozitsokr6l
ir6sban drtesitj iik az drintetteket.

A szem6lyi t6ritdsi dij risszege a meg6llapit6s idopontj6t6l ftiggetlenril 6vente kdt alkalommal
vizsgrilhat6 feltil. A szemdlyi t6ritdsi dij feltilvizsgdlata sor6n meg6llapitott tj t6rit6si dij
megfizetdsdnek idopontj6rol a fenntart6 rendelkezik, azzal a felt6tellel, hogy az ij teritdsi dij
megfizet6sdre a lak6 nem kritelezheto a feltilvizsgdlatot megelozo idoszakr|.

Ha az ell6tott vagy kotelezett a meg6llapitott szem6lyi tdrit6si dijat vitatja, a bir6s6gt6l k6rheti
a tdrftdsi dij megdllapitdsdt. A bir6s6g jogeros hatirozatdig a kor6bban megdllapitott t6rit6si
dijat kell megfizetni.

A szem6lyi t6rftdsi dijat abek<iltdz6s napjaiOl havonkdnt, t6rgyho 10. napj6ig kell megfizetni.
A fizet6s m6dja 6tutal6s vagy keszpdnz.

Az elliltdsban r6szestilo szem6ly a kdt h6napot meg nem halado t6voll6te idej6re a
meg6llapitott szemdlyi t6rit6si dij 20 o/o-6t fizeti, a t6voll6tek azonban osszead6dnak.

A kdt h6napot meghalad6 osszesitet t6voll6tek eset6n
- eg6szs6gtigyi int6zm6nyben tort6n6 kezelds idejdre a szem6lyi t6ritesi dij 40 oh-AL

- egy6b esetekben a szem6lyi tdrit6si dij 60%-Atkoteles megfizetni.
,.i

Baj6t, 2022. okt6ber I 4.

A P6lifiildi driikziild Egyesiilet Kiizgytil6s e llt2022
Hfzirendet.
A Hfzirend2022. okt6ber 17. napjitil hatilyos.

Intezmenyvezeto

szrimri hatdrozatitval elfogadta

0

15



@ PELIFOLDI ctA fifo t[ I [6 s e fro tt frona
@ 0nO6ZQIO 2533Bai6t, P6lifoldszentkereszt}78hrsz.

T el./f ax: 06/33/5 0 6 - 51 0

S EGyES U LET E-mail: sabala@pelifoldi-idosek-otthona.hu

l.sz. melldklet a Pdlifold ldrisek Otthona hdzirendjdhez

Ko rl6toz6 int6zked 6sek alkalmi zhsinak szab rilyai

I. Alapfogalmak:

1. VeszdlyeztetT magatartds;
Ha az ell6tou - pszich6s 6llapot6nak zayara kcivetkeztdben - sajtrt vagy m6sok 6let6re,
testi 6ps6gdre, egdszs6g6re n6zve komoly vesz6lyt jelenthet, 6s a megbeteged{s
jelleg6re tekintettel siirg6s intezeti gy6gykezel6sbe v6tele nern indokolt.

2. Kozvetlen veszdlyeztetd magatartds:
Ha az ell6tott - pszich6s 6llapot6nak akut zavara kdvetkezt6ben - sajdt, vagy m6sok
6let6re, testi 6ps6gdre kdzvetlen 6s srilyos vesz6lytjeient.

3. Pszichikai korldtozds:

- felsz6lit6s a vesz6lyezteto magatart6st6l val6 tart6zkoddsra
- felsz6litds az ilyen magatartdsok abbahagyhsdra
- vesz6lyezteto magalartils elhdriths{fi celz6 beavatkozdsokkal, kezel6sekkel

t<irt6n6 egyiittmtikdd6sre val6 felsz6lit6s
- figyelmeztet6s egydb korl6toz6 int6zked6s bevezet6s6re

4. Fizikai korldtozds:
- a beteg szabad mozg6s6nak megtagad6sa
- mozg6si szabads6g korlfltozdsa: frzikai, mechanikai eszkozrikkel,

berendez6sekkel
- az osztdly, a r6szleg 6s azintdzet tertilet6n tdrt6n6 mozgitskorlifiozfusa
- " elktiklnit6s
- 

- testi k6nyszer
- rdgzit6s
- lek<it6s

5. Kdmiai, biol1giai korldtozds:
A veszdlyeztetl, illetve a krizvetleniil vesz€lyezteto magatartds elhdritdsdhoiz
sztiks6ge s mennyis6 gti gy6 gyszer belee gyez6s n6lktil tdrt6n6 alkalmazdsa.

6. Eg,,db korldtozd intdzkeddsek:
Az eddigiek komplex alkalmazdsa.
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2533 B aj6t, Pelifdldszentkere szt 07 8 hrsz.

T el./f ax: 06/33/50 6- 5L0
E-mail: gab ala @ p elif oldi- i do s ek- otthona,hu

Elj rirrlsrend ko rL{toz6 int6zked6s alkalmazdsa eset6n :

A/ A korldtozf intdzkeddsbk elrendeldsdnek szabdlyai
1. A gondoz6 6szleli a beteg veszelyeztet6, ill. kozvetlen veszdlyezteto magatartdsirt
2. Megpr6b6lja a beteget megnyugtatni.
3. Felsz6litja a veszelyezteto magatart6stol val6 tartozkod,ilsra, ill. za ilyen

magatartinok abbahag y 6sdr a.

4. FelhivjSk a beteg figyelmdt a veszdlyezteto magatart6s elharitdsffi celzo
b eav atko zds okra, fe I s z 6 I i d 6k ot az e gy lJrttmr.iko d 6 s re.

5. Amennyiben a pszichologiai korltfiozds nem vezet eredm6nyre, jelzi a
veszllyezteto helyzetet az orvosnak, annak el6rhet6s6g6nek hi6ny itban a vezet|
6pol6nak. Ekkor az orvost kdt 6r6n beltil drtesiteni kell.

6. Az orvos elrendeli a korl6toz6 int6zkeddst, 6s errol az intdzet vezet6j6nek
besz6mol.

7. A h6ziorvos dokumenttija akorl6toz6st.
8. Amennyiben az egyeb korlitozo intdzked6s tartalma az elrendeldst6l szhmitott l6

6r6t meghaladja, annak fenntart6sifi az orvos fehilvizsg6lja, 6s indokl6ssal egytitt
dokument6lja. Ezt kdvetoen az egy6b korl6toz6 int6zked6s fenntart6s6nak
sziiks6gess6gdt az orvos ism6telten, legkdsobb 72 6r6nk6nt feli.ilvizsg6lja,
indokl6ssal egyi.itt dokument6lja es az ell6tottjogi k6pviselonek jelenti.

9. Elktiliinit6s, testi k6nyszer, rogzit6s 6s lekotcizds estdn a feliilvizsg iiatot 6s ennek
dokument6l6s6t legkdsobb 4 6r6nkdnt kell elvdgezni. A demencia kcivetkeztdben
tart6s veszelyezteto magatart6st mutat6, szabad mozgdsukban folyamatosan
korldtozott pszichi6triai betegekndl az oszttiy, a reszleg es az intdzet elhagyas6nak
megtagaddsa 6s megakad|lyozdsa, az intezet tertilet6n tdrldno mozgits korl6toz6sa
ese^t6n ide nem 6rtve a fizikai korl6toz6sokat 6s az ehhez tartoz6
felilvizsg6latokat - dokumentdci6s 6s jelent6st 761 ordnkent el kell vegezni.

10. Az intezet vezet6je a korlittozo intdzkedds elrendel6s6t 48 orin beliil jelenti az
ell6tottj ogi k6pvisel6nek.

B/ az Egltes korlatoz1 intdzkeddsek maximdlis idfitartama;

1. szdbad mozgds megtagaddsa:24 ora
2. mozgilsszabads6g korlifiozhsa: 24 ora
3. az osztdly, rlszleg 6,s az rntezmdny teriilet6n tcirtdn6 mozgds korliltoz6s: 24 ora
4. elkiilonit6s:4 6ra
5. testi k6nyszer:4 6ra
6. rogzites:4 ora
l. lek<it6s 4 6ra

II.
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2533 Baj6t, P6lif6ldszentkere szt 078 hrsz.

T el./f ax: 06/33/506 - 51-0

E-mail: gab ala@p elifoldi-idosek- otthona.hu

C/ A korldtozd intdzked,!sek egyes Jbrmdi melld rendelt megfigltelds szabdlyai:
1. Mindig figyelembe kell venni a korl6toz6 int6zkeddssel j616 esetleges sdrtil6sek

lehetos6get
2. Mindig legal6bb egy gondozonak jelen kell lennie (vizu6lis ds verb6lis kontaktus

tekintetdben is) a korlltozo int6zkedds egesz tafiama alatt. Ezert gondoskodni kell
a me gfelelS I 6tsz6mri szemely zet bizto sitftsdr6 1, ki.il ono sen djj el.

D/ A korldtozds feloldastinak szabdlyai:
1. Korl6toz6 intdzkedds csak addig maradhat fenn, amig aveszelyeztet6, illetve

kdzvetlen v eszlly ezteto 6llapot tart.
2. A korl6toz6 int6zked6s felold6sakor az adatlap m6solat6t 6t kell adni, illetve meg

kell ktildeni az ellitottnak, valamint torv6nyes k6pviseloj6nek.

E/ A korldtoz| intdzkeddsekkel kapcsolatos drtesitdsiiogok ds kotelezettsrigek:
1. Azirrtezmenybe tcirtdno felv6telkor azrntezmenyvezeto fr6sos.formitban ,

tdj ekoztatj a az ellitttst i gdnyb evev6t, i I l. torv6nye s kdpvi sel oj 6t :

a) a korlirtozo int6zked6sekre vonatk oz6 szabilyokr6l,
b) az ellittottij ogokr6l a korlifiozo intdzked6s alkalmazixa eset6n,
c) az elli*ottjogi k6pviselo, ill. az drdekk6pviseleti forum eldrdsi lehetos6g6r5l,
d) a Panaszj og lehetosdg6rol, gyakorl6s6nak szabiiy airol

2. Az ellfttottakat sz6banti$ekoztatni kell a korl6toz6 int6zked6s v6grehajt6sa el6tt
annak elrendelds6r6l 6s form6j6b6l, valamint akorlitozS int6zked6s felold6s6r6l.

3. Az ell6tott tcirv6nyes k6pviselojdttdjekoztatni kell
a) akorlirtoz6 int6zked6s v6grehajt6sa elott, halaszthatatlan esetben a

v6grehajtis alattvagy azt kovetosen 3 napon beliil a korlitoz6 int6zked6s- elrendel6s6rol ds form6j6rol
b) a korltfiozo int6zked6s felold6s6r6l.

4. Kotelezetts6gek:
a) Az intezmeny orvosa a korltttozo intdzkedds, elj 6r6s alkalmazdsdrol

ti$ ekoztatl a az intezmeny v ezetoj et
b) Azintezmenyvezeto, illetve avezeto 6pol6 48 ordnbeliil kdteles

' t6jdkoztatni az ellittottjogi kdpviselot a korl6tozo intezked6s, elj6r6s
t6nyd16l

c) Amennyiben akorliltozo int6zkedds elrendel6se h6tv6gdn, ill. iinnepnapon
tdrtdnik, a mriszakban l6v6 gondoz6 faxon, e-mail-en, vagy mobiltelefonon
6rtesiti az ellirtottj ogi kdpvi selot.

F/ P anaszj o g gyakorlds dnak szabdlyai ;

A korl6toz6 int6zkedds, elj6r6s alkalmazdsa ellen az ellfitdst ig6nybevev o vagy a
t<irv6nye s k6pvi sel o panas szal elhet az intezmeny fenntart6j 6n61.
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