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Idősek Bentlakásos Otthona 

HÁZIREND

I.
Általános szabályok

1. A házirend célja 
Tájékoztatást adni az intézmény szolgáltatásait igénybevevők ellátási feltételeiről, ellátottak
és  az  őket  ellátó  munkavállalók  magatartási  szabályairól.  A házirend   meghatározza  az
intézményegység  belső  rendjét,  az  emberi  és  állampolgári  jogok  érvényesülését,  továbbá
elősegíti  az  egyén  autonómiáját  elfogadó  és  erősítő  integrált,  humanizált  környezet
kialakítását. Ennek érdekében megállapítja:

a) az együttélés szabályait, 
b) az intézményből való eltávozás és az intézménybe való visszatérés rendjét,
c) az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való

kapcsolattartásának szabályait, 
d) az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét, 
e) az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,
f) a  ruházattal,  textíliával,  tisztálkodó szerekkel  való  ellátás,  valamint  a  ruházat  és  a

textília tisztításának és javításának rendjét,
g) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,
h) az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat,
i) az  intézményegység  alapfeladatát  meghaladó  programok,  szolgáltatások  körét  és

térítési díját,
j) továbbá egyéb, jogszabály által a házirend szabályozási körébe tartozó témaköröket.

2. A házirend hatálya

A házirend személyi hatálya kiterjed az intézményben
a) lakó ellátottakra,  
b) foglalkoztatott alkalmazottakra, 
c) munkát végző külső szolgáltatók dolgozóira, 
d) intézményegységben tartózkodó vendéglátogatókra és valamennyi, az otthonban 

megforduló személyre (önkéntes, közösségi szolgálatot teljesítő személy, gyakornok, 
közfoglalkoztatott, stb.).

e) intézményben  tartózkodó  látogatókra  és  valamennyi,  az  otthonban  megforduló
személyre.

A házirendben foglaltakat 
az  ellátottak  és  hozzátartozóik  vonatkozásában  az  intézményi  jogviszony
keletkezésének napjától,
a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetétől,
az intézménynél nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az intézmény
területére való belépésétől, 



a látogatók esetében az intézménybe lépéstől és az ott tartózkodás alatt
      kell betartani és betartatni.

A házirend területi hatálya:

A  házirend  előírásait  az  intézmény  területén  -  azon  magatartási  szabályait,  melyek
értelmezhetőek az intézményen kívüli szervezett programokra,az intézmény területén kívül is
alkalmazni kell.

2. Alapelvek

Az intézmény a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa az
őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen

az élethez, az emberi méltósághoz, 
a testi épséghez, 
a testi és lelki egészséghez való jogot

4. A házirend nyilvánossága

A házirendet nyilvánosságra kell hozni.
A nyilvánosságra hozatal módjai:

a) bentlakásos otthon helyiségeiben történő kifüggesztés
b) az ellátottal és a hozzátartozóval szóban történő megismertetés a beköltözés napján
c) az intézmény honlapján történő elhelyezés

A házirend változásakor a házirendet egységes szerkezetben ismételten nyilvánosságra kell
hozni a fentiek szerint.

II.

Az együttélés szabályai

1. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek

1.1. Az együttélés alapelvei

A lakó a házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, hogy
a) azzal mások érdekeit nem sérti, 
b) azzal nem veszélyezteti saját és társai, illetve az intézmény dolgozóinak egészségét,
c) testi épségét, valamint
d) mást nem akadályoz jogai gyakorlásában.

A házirend  a  fentiek  érvényesülése  érdekében  tartalmaz  korlátozásokat  az  egyes  jogok
gyakorlására vonatkozóan.

Az intézmény lakóinak,  valamint  alkalmazottainak egymáshoz való  viszonya a  személyes
tiszteletre épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű
határokig tartó tolerancia.



Az  intézmény  lakóinak  jogait  az  intézmény  alkalmazottai  és  a  lakók  egymás  között  is
kötelesek tiszteletben tartani. 

A lakók  és  az  alkalmazottak  kötelesek  kiemelt  figyelmet  fordítani  a  személyi  tulajdon
védelmére.

1.2. Az együttélés során a lakók jogaival kapcsolatos szabályok
Az intézmény köteles tiszteletben tartani az ellátottak

- személyiség jogait,
- szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint
- jogát

- az élethez,
- az emberi méltósághoz,
- a testi épséghez, 
- a testi-lelki egészséghez. 

Az intézmény köteles biztosítani a jogok érvényesítéséhez szükséges feltételeket.

Az  intézmény  vezetője,  illetve  az  intézmény  dolgozói  nem  hozhatnak  olyan  döntéseket,
intézkedéseket, amelyek sértik az ellátottak  házirendben meghatározott jogait.

Az ellátottakat megilleti személyi adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos
titokvédelem.
Az intézmény vezető  az ellátottak ezen jogai  érvényesülése  érdekében fokozott  figyelmet
követel az ellátott

- személyi adatainak kezelésével, 
- egészségügyi állapotával, 
- személyes körülményeivel,
- jövedelmi viszonyaival kapcsolatban.

Az intézmény dolgozóinak kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy
az ellátottak személyiségi jogai érvényesüljenek.

Az intézménynek az ellátottak személyes, valamint különleges adatait úgy kell nyilvántartania
és kezelni, hogy az maradéktalanul megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak. 

Az  ellátott  családi  élethez  való  joga  védelmében tilos  az  ellátott  családi  életével,  családi
körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés.  

Az intézmény köteles az ellátottat állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban
részesíteni.

Az  ellátott  joga,  hogy  hozzájusson  a  jogai  gyakorlásához  szükséges  információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
A tájékoztatás érdekében minden ellátott  és dolgozó számára elérhető  helyen elhelyezésre
kerül a házirend.
Az ellátott joga, hogy részt vegyen az intézmény által szervezett programokon.



Az  ellátottak  a  személyes  tulajdonukat  képező  tárgyakat,  használati  tárgyaikat  általában
szabadon – de a házirendben meghatározott korlátozásokkal – használhatják.
A személyes tárgyakat az ellátottak csak úgy használhatják, hogy azok másokra veszélyt ne
jelentsenek. A mindennapi használati tárgyakat az ellátottak korlátozás nélkül használhatják.
(A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését: Az
Intézménybe bevihető személyes használati tárgyak rész tartalmazza.)

Az ellátottak az érdekvédelmi jogukat az Érdekvédelmi Fórum működésének szabályai szerint
gyakorolhatják. 

1.3. A vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlása
Az  intézmény  biztosítja  az  ellátottak  számára  az  érdekvédelemhez,  valamint  a  szabad
vélemény-nyilvánításhoz való jogot.
Az ellátott a vélemény-nyilvánítási jogával úgy élhet, hogy azzal nem sértheti 

- az intézmény alkalmazottainak, valamint
- a többi ellátottnak a személyiségi jogait, emberi méltóságát.

Az  ellátott  joga,  hogy  az  emberi  méltóság  tiszteletben  tartásával  szabadon  véleményt
nyilvánítson,  tájékoztatást  kapjon,  javaslatot  tegyen,  kérdést  intézzen  az  intézmény
vezetőihez, dolgozóihoz, fórumaihoz.
Az ellátott joga, hogy a fentiek alapján véleményt nyilvánítson

- a gondozását végző ápoló munkájáról, 
- az intézmény működéséről, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatot tegyen. 

1.4. Az intézmény eszközeinek, létesítményeinek használati rendje
Az  intézmény  biztosítja  az  ellátott  részére  azt,  hogy  igénybe  vegye  az  intézményben
rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket.

Az ellátottak az alábbi feltételekkel használhatják az intézmény eszközeit, létesítményeit:
Klubszoba, közösségi helyiség:

- A klubszobát, közösségi helyiséget a lakók egész nap szabadon használhatják.
- A közös helyiségben az esti lepihenést követően a lakók csak úgy tartózkodhatnak,   

hogy azzal a többi lakó pihenését nem zavarják.
- A klubszoba berendezéseit  a lakók szabadon használhatják,  de ügyelniük kell  arra,

hogy  a  műszaki  berendezéseket  szakszerűen  kezeljék,  a  TV,  videó,  rádió,  stb.
működtetése az előírásoknak megfelelően történjen.

Közös főzőhelyiség:
- Az ellátottak a közös főzőhelyiséget egész nap szabadon használják. 
- Az ellátottak kötelessége, hogy a főzőhelyiséget a használatot követően kulturáltan,

tisztán hagyják ott. 
- A  közös  főzőhelyiségben  az  ellátottak  az  intézmény,  valamint  a  saját

konyhafelszerelésüket használhatják.
- Fokozott  figyelmet  kell  fordítaniuk  az  elektromos,  illetve  tűzveszélyes  eszközök

használatára.
Közös tisztálkodó helyiség:

A rendszeres  napi  tisztálkodásra  minden  ellátott  részére  a  lehetőségek  adottak,  a
helyiségeket az ellátottak egész nap használhatják.



Közös hűtő:
Romlandó élelmiszer a lakószobákban nem tárolható, azt  a lakók által használt közös
hűtőszekrényben kell egészségügyi szempontból elhelyezni. A hűtőszekrényben külön
tárolóedényben, egyedi azonosítással ajánlott elhelyezni ételt, italt.

Udvar:
A lakók az udvart egész nap szabadon használhatják.
 Az ellátottak és az intézményegység dolgozói, valamint az intézményegységben tartózkodó
személyek számára az 1999.  évi  XLII.  törvény a  nemdohányzók védelméről  és  a  dohány
termékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes  szabályairól  rendelkezései  alapján
dohányozni kizárólag az udvaron kijelölt helyen lehet.

1.5. A lakószobák használati rendje

A lakószobák  az  ellátottak  közös  otthona,  a  szobákban  egymás  szokásainak  tiszteletben
tartásával törekedni kell a megfelelő szobatársi kapcsolat kialakításáért. Az esti lepihenés után
a  lakószobában  lévő  olvasólámpák,  televízió  és/vagy  rádió  használata  a  szobatársak
egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. 

Az  intézmény  lakója  más  lakók  által  használt  lakószobában  csak  az  ott  lakók  együttes
beleegyezésével tartózkodhat.

A lakószobákban dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
A felesleges, nem használt személyes tárgyakat lehetőség szerint nem a lakószobában tárolják
a lakók.

1.6. Alkohol, kábító és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok
Az intézményben alkohol árusítására nincs lehetőség. Az intézményben az ellátottak kulturált
és alkalomszerű alkoholfogyasztása nem tiltott. Az alkoholfogyasztás a lakók nyugalmának
érdekében korlátozható. 

Az  intézmény  dolgozói   számára  tilos  az  intézményben,  illetve  az  intézményen  kívüli
szervezett  programokon  az  alkohol,  a  kábító  és  bódító  szerek  fogyasztása,  illetve  az
intézményben az ilyen állapotban való megjelenés és tartózkodás, valamint az ilyen szerek
intézménybe való bevitele.
Az ellátottak számára sem engedélyezett a kábító és bódító szerek fogyasztása.

1.7. Tűz- és balesetvédelmi szabályok
Az  intézmény  vezető  gondoskodik  arról,  hogy  az  intézmény  dolgozói  és  ellátottjai
megismerjék a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Ennek során az intézmény megszervezi a
rendszeres oktatást, az oktatás tényét naplóban rögzíti.  Az új belépőkkel  a munkaviszony
kezdetekor meg kell ismertetni a tűz- és balesetvédelmi  szabályokat.

Az  egyes  helyiségekben  kifüggesztésre  kerülnek  az  oda  vonatkozó  speciális  tűz-  és
balesetvédelmi előírások, valamint a menekülési útvonal.

  Az intézmény helyiségeiben a nyílt láng használata tűz- és balesetvédelmi szempontból tilos.



1.8. Lakógyűlés
Az intézmény vezető évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad
a  lakók  részére  az  intézmény  működéséről  (életéről,  eseményeiről  és  a  terveiről).  A
lakógyűlésen az intézmény ellátottjai szabadon elmondhatják véleményüket és javaslataikat.
A lakógyűlésre meghívást kap az intézmény igazgatója és a fenntartó képviselője.

1.9. Állattartás
Az intézményben,  valamint  az  intézmény  udvarán  állatot  tartani  tilos.  Higiéniai  okokból
háziállatok, illetve egyéb állatok (pl. galambok) etetése az intézmény épületének udvarán nem
engedélyezett.

1.10. Az ellátott kötelezettségei
Az ellátott kötelessége, hogy:

a) betartsa a házirendben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy a többi ellátott jogait
ne sértse;

b) egészségügyi  állapotához  igazodva  –  közreműködjön  saját  lakókörnyezetének,
lakószobájának, valamint az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, 

c) az intézményhez tartozó területek használati rendjének betartásában;
d) óvja  saját  és  lakótársai  testi  épségét,  egészségét,  sajátítsa  el  és  alkalmazza  az

egészséget  és  biztonságot  védő  ismereteket,  Haladéktalanul  jelentse  az  ápolói
feladatokat  ellátó  személynek,  ha  magát,  lakótársait,  az  intézményegység
alkalmazottait vagy más személyeknél veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve
balesetet,  rosszullétet  észlel,  továbbá  –  amennyiben  állapota  lehetővé  teszi  –  ha
megsérült; rosszul van,

e) óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit,
f) az  intézmény  eszközeit,  berendezéseit,  közösségi  helyiségeit  rendeltetésszerűen

használja.

2. Az intézmény napirendje

Az intézményben a felkelés időpontja korlátozás alá nem kerül. 
A  felkelési  időpontot  követően  a  lakóknak  szabadon,  az  elvárható  toleranciával  kell
alkalmazkodniuk a még pihenő szobatársaikhoz, a többi lakóhoz.

A felkelést követően a lakók egészségügyi-, fizikai állapotuknak megfelelően gondoskodnak
az  ágyneműjük  szellőztetéséről,  a  beágyazásról,  elvégzik  a  reggeli  tisztálkodást,  és
felöltöznek.
Az intézményben az  étkezés  az  ellátottak életkori  sajátosságainak,  egészséges  táplálkozás
követelményeinek megfelelően történik.

A reggeli időpontja:   8:00 – 9:00 óra között. 
Az ebéd időpontja: 12:00 - 13:00 óra között.
A vacsora időpontja: 17:00 - 18:00 óra között.

Az étkezés biztosítása a szintenként kialakított étkezőkben történik. 

A  mozgásképtelen,  fekvő  betegek  számára  az  étkezés  a  lakószobákban  biztosított  az
intézmény dolgozói körültekintő segítségnyújtása mellett. 



Az intézményben a lepihenés időpontja korlátozás alá nem kerül. 
A  22  óránál  később  fekvőknek  ajánlott  úgy  viselkedniük,  hogy  azzal  a  már  pihenő
szobatársaikat, lakókat ne zavarják.

A lakók napirendjüket saját igényeiknek megfelelően alakítják a házirendben meghatározottak
figyelembe vételével és betartásával.

III.

Az intézményből való eltávozás és visszaérkezés rendje

1. Általános szabályok
Az ellátottak személyes szabadsága nincs korlátozva, de az áttekinthető intézmény működése
érdekében a lakóknak ajánlott a kimenőre és szabadságra vonatkozó szabályokat figyelembe
venni.

Kimenő: az alkalmanként 24 órát el nem érő intézményegységen kívüli tartózkodás.
Szabadság: az alkalmanként 24 órát elérő vagy meghaladó intézményen kívül tartózkodás.

2. A kimenőre és szabadságra vonatkozó közös szabályok

A lakók bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt. Az eltávozás csak akkor tagadható
meg, ha a kezelőorvos - az ellátott egészségi állapota miatt - az eltávozást nem javasolja, és az
ellátott testi épségének, egészségének védelme ezt indokolja. Az ellátott saját felelősségére
ebben  az  esetben  is  távozhat  az  intézményből  kivéve,  ha  cselekvőképességet  korlátozó
gondokság alatt van. A fokozott ápolást igénylő ellátottak esetében a hozzátartozót értesíteni
kell  arról,  hogy az  ellátott  el  akar  távozni,  de  azt  az  intézmény nem javasolja,  ebben az
esetben a hozzátartozó dönt az eltávozásról. Ezen eseteket külön dokumentálni szükséges az
átadó füzetben.
Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében az intézmény 9 óra és 18 óra között hagyható el.
Ezen időintervallumon kívül csak  indokolt esetben hagyható el az intézmény.

A kimenőre és a szabadságra vonatkozó szabályok :
Indokolatlan  távolmaradásnak  minősül  az  előzetesen  be  nem  jelentett  távolmaradás.  Az
ellátott  visszaérkezésének  akadályát  24  órán  belül  szükséges  bejelenteni,  amennyibenaz
ellátott, illetve a hozzátartozó nem tájékoztatja az intézményt, az adott napra a napi térítési díj
teljes összegét kell megfizetni.

Nem  minősül  indokolatlan  távolmaradásnak,  ha  a  lakó  neki  fel  nem  róható  okból  (pl:
kórházba kerül) marad igazolatlanul távol, de ezt később indokolja. 

 A kimenőre vonatkozó szabályok
Az  intézményből  történő  napközbeni  eltávozás  mindenki  számára  engedélyezett.  A lakó
eltávozása előtt tájékoztatja a műszakban dolgozó nővért. 

A kimenőre távozott lakó köteles az előre bejelentett távolléti idő lejáratáig visszaérkezni az 
intézménybe. Visszaérkezéséről tájékoztatja a műszakban dolgozó nővért. 



Amennyiben az intézmény lakója távolléte során nem tud, vagy nem akar az előre megbeszélt
időpontra  visszatérni,  köteles  az  intézmény  vezetőjét,  vagy  a  szolgálatot  teljesítő  nővért
tájékoztatni.

 A szabadságra vonatkozó szabályok
A szabadságra történő eltávozás az általános szabályokon túl akkor engedélyezhető a lakó 
számára, ha biztosított

- a megfelelő lakhatási háttér (lakás, család stb.),
- az ápolási feladatok ellátása is, amennyiben a lakó ápolásra szorul.

Az ellátott, vagy törvényes képviselője a szabadságra történő eltávozás tényét  írásban két
munkanappal  előbb  bejelenti  az  intézmény  vezetőnek  vagy  az  intézmény  vezető
ápolójánaknak, aki a szabadság időpontját rögzíti. 

A szabadságra  eltávozott  lakónak  az  előzetesen  bejelentett  időpontban  vagy  az  előtt,  a
lakótársak zavarása nélkül kell visszatérnie.

A visszaérkezését tényét ajánlott az ellátottnak bejelenteni az intézmény vezető ápolójának
vagy a műszakfelelős nővérnek. 

Korlátozó intézkedés elrendelésének szabályai:
Lakónak  a  jogai  az  intézményben  akkor  korlátozhatóak,  amikor  a  lakó  az  állapotából
kifolyólag képtelen kontrolálni viselkedését, nem képes felfogni objektíven a körülötte zajló
történéseket, nem ura a cselekedetének, saját maga helyzetét és egészségügyi állapotát tévesen
ítéli meg, azaz a lakó veszélyeztető magatartást tanúsít.
Korlátozó  intézkedésre  csak  sikertelen  pszichés  megnyugtatás  követően  kerülhet  sor.
Korlátozó intézkedések foganosítása során sem sérülhet az emberi méltósághoz való joga a
lakónak. A korlátozás lehetséges eszközei: 

a.    szabad mozgásban történő korlátozás
b.    farmako therápia
c.    intézményen belüli elkülönítés
d.    a felsorolt eszközök komplex alkalmazása
e.    fekvőbeteg ellátás céljára szolgáló intézményben történő elhelyezés

A korlátozó  intézkedést  az  intézmény orvosa   rendelhet  el  az  intézmény vezető  egyidejű
tájékoztatásával  és  jóváhagyásával.  A korlátozó  intézkedést  a  jogszabályban  meghatározó
módon azonnal dokumentálni kell. 
Az intézkedés nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, és olyan mértékű és jellegű
lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

IV.
Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint

a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai

a.i.1. Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartásának szabályai

Az ellátásban  részesülők egymás  -  különösen  a  házirendben  is  meghatározott  -  jogainak,
valamint,  az  általános  etikai  és  viselkedési  normák  tiszteletben  tartása  mellett,  lényeges
korlátozások nélkül, szabadon tarthatják a kapcsolatot lakótársaikkal.



Az  egymás  közötti  kapcsolattartás  során  azonban  be  kell  tartani  a  „II.  Az  együttélés
szabályai” című részben leírtakat.

a.i.2. A lakók és hozzátartozóik, látogatóik kapcsolattartásának szabályai
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására.

2.1. A látogatás
A látogatási idő  az ellátottak igényeinek figyelembevételével a téli időszakban: minden nap:
10 órától 18 óráig,
a nyári időszakban: minden nap: 10 órától 19 óráig.

A lakók a látogatókat a látogatási idő alatt az alábbi helyeken fogadhatnak:
lakószobában, ha a szobatársakat nem zavarja 
a közösségi helyiségekben,  
az udvaron. 

Látogatási  időn  kívül  látogató  csak  az  intézményvezető  előzetes  engedélyével   indokolt
esetben fogadható.

A látogatók  fogadása  során  figyelemmel  kell  lenni  az  intézményben  élő  más  személyek
nyugalmára.

Éjszaka az épületben idegen nem tartózkodhat, az intézményben dolgozó ápolóknak  joga és
kötelessége, hogy a vendégeket, hozzátartozókat felkérje a távozásra.

Az intézményvezető  a látogatás rendjét  szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel
szemben a következő intézkedést teheti:

- felhívja az érintetett a távozásra, valamint
- értesíti a rendőrséget a szükséges intézkedések foganatosítása érdekében.

Az  intézmény  látogatási  rendjét  szándékosan  és  súlyosan  megzavaró  személy  az,  aki  a
másodszori tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt illetve, aki
viselkedésével  (hangoskodásával  stb.)  zavarja  a  többi  látogatót,  a  lakók  nyugalmát,
napirendjét.

A látogatók, hozzátartozók az intézmény által szervezett rendezvényeken, programokon– a
családi, baráti kapcsolatok ápolása érdekében közösen részt vehetnek a lakókkal.  

2.2. Kapcsolattartás telefonnal
Az intézmény által biztosított lakószobákban elhelyezett vezetékes telefonokon a lakókat a
hozzátartozóik igény szerint elérik, kapcsolatot tarthatnak.

A lakóknak lehetőségük van mobiltelefon használatára az intézményen belül és kívül.
A vezetékes  és  a  mobiltelefonon történő  beszélgetéskor  ügyelni  kell  a  készülék kulturált,
mások zavarása nélküli használatra.

V.



Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak

Az ellátottak az intézménybe az  elhelyezési, raktározási nehézségei miatt csak korlátozott
mennyiségben hozhatnak magukkal személyes tárgyakat,  használati tárgyakat.

Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
- személyes ruházat és lábbeli,
- tisztálkodó szerek,
- - személyes használati tárgyak, eszközök (pl. óra, villanyborotva, evőeszköz,

stb.),
- lakószobák díszítésére szánt kellékek (pl. cserepes virágok, képek stb.),

Az intézménybe  az  intézményi  élethez  szükséges,  azzal  összefüggő  személyes  tárgyak az
alábbiak szerint vihetőek be:

Személyes tárgy megnevezése: A bevihető tárgy nagysága, mennyisége:

- Rokkantkocsi,  járókeret és 
egyéb gyógyászati segédeszközök,

- Korlátozás nélkül, ha annak használata az 
ellátott számára szükséges

- kisebb bútordarabok - pl: éjjeli szekrény, szék, hintaszék, de 
minden esetben egyedi elbírálást igényel a 
lakószoba elfoglalása előtt

Az intézménybe az intézmény vezetőjének beleegyezésével behozható tárgyak:
- kerékpár,
- nyugágy,
- szobabútor,
- kerti bútor, kerti szerszám,
- konyhai kisgépek: mikrohullámú sütő, mosógép, 

A lakó beköltözésekor, saját használatba lévő ingóságairól két példányban nyilvántartást kell
felvenni,  melyet  a  lakó  vagy  annak  törvényes  képviselője  és  a  leltárt  felvevő  aláírásával
hitelesít.  A nyilvántartásba  felvett  ingóságok  mennyiségi  és  minőségi  változásait  minden
esetben be kell jelenteni, hogy az érkezéskor felvett nyilvántartást módosítani tudjuk.

A behozott,  személyes  használatban  tartott  tárgyak,  értékek  megőrzésére,  megóvására  az
intézmény vezetője és személyzete fokozott figyelmet fordít. A lakók kötelessége a személyi
tulajdonok védelme, őrzése, tiszteletben tartása.
Az intézmény felelősséget csak az értékmegőrzésre leadott tárgyakért, értékekért vállal. 
A személyes használatban lévő tárgyakért a tulajdonos felel.

A vagyonvédelmi szempontok érvényesülése érdekében javasolt, hogy az ellátottak csak a
személyes szükségletüknek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, és értéktárgyakat.

Az  ellátottak  a  személyes  használatukban  lévő  tárgyaikat  csak  az  előzetes  egyeztetést
követően helyezhetik ki a közös helyiségekbe. 



Az  intézménybe  az  ellátottak  által  behozott  személyes  tárgyak  közül  veszélyesnek  a
következő  elektromos  berendezések  minősülnek:  villanyrezsó,  hősugárzó,  hajszárító  és
elektromos melegítő, vízforraló.

Elektromos berendezéseket az ellátottak csak az intézményvezető beleegyezésével tarthatnak
maguknál. Az ellátottnak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mindig jó
műszaki állapotban legyenek, s azokat rendeltetésszerűen használja.

Az  intézmény  vezetője  évente  több  alkalommal  ellenőriztetheti  az  elektromos  eszközök
műszaki  állapotát.  Amennyiben  az  ellenőrzéskor,  illetve  egyéb  körülmények  alapján
nyilvánvalóvá válik, hogy az eszköz tűzveszélyes,  illetve érintésvédelmi szempontból nem
megfelelő, az ellátott a használati tárgyat nem tarthatja magánál.
A feleslegessé vagy baleset veszélyessé nyilvánított  tárgyak eltávolításáról az intézmény a
tulajdonos hozzájárulásával  gondoskodik.

VI.
Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai,

pénz- és értékkezelés

Minden  lakó  vagyonával,  készpénzével,  takarékbetétkönyvével  szabadon  rendelkezik.
Amennyiben  a  lakó  igényli  betétkönyvének,  értekeinek  kezelését  írásbeli  meghatalmazás
alapján kérheti az intézménytől. 
Az intézmény személyenként tartja nyilván az intézmény„letéti nyilvántartásán” elhelyezett
értékeket.
 
Az  érték-  és  vagyonmegőrzésre  átvett  tárgyakról  a  gazdasági-ügyviteli  dolgozó   tételes
felsorolás  alapján  átvételi  elismervényt  készít,  melynek  egy  példányát  átadja  az  ellátást
igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két
tanú  jelenlétében  kell  elvégezni.  Az  értéktárgyak  biztonságos  megőrzéséről  az  intézmény
vezetője gondoskodik.

Az  intézmény  a  lakótól  megőrzésre  átvett  pénzét,  értékpapírjait  és  értéktárgyait  letétként
kezeli.

A lakók  készpénzéből  az  intézmény   személyenként  a  külön  pénzkezelési  szabályzatban
meghatározott összeg határig tart az intézmény páncélszekrényében, a fennmaradó készpénzt
- pénzintézetben - betét formájában névre szólóan őrzi, a biztonság növelése érdekében.

A készpénz betétben történő  elhelyezéséről a pénz átvételétől számított 2 munkanapon belül
az  intézmény  vezetője  gondoskodik.  A  készpénz  betétben  a  pénzintézetben   történő
elhelyezéséig azt az ellátottak pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kell kezelni.

A letéteket kezelő  személy a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor –
legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.

Az  intézményben  a  lakóknak  lehetőségük  van  kisebb  beszerzéseik  fedezetére  pénzüket
úgynevezett „gondozotti kasszában” elhelyezni.



A „gondozotti  kassza”  kezelését  kizárólag  az  intézmény  vezetője  által  kijelölt  dolgozók
láthatják  el,  teljes  anyagi  felelősséggel,  melyet  külön  írásbeli  nyilatkozatban  vesznek
tudomásul.
A  gondozotti  kassza kezelője  a  megőrzésre leadott  pénzösszegről  szigorú számadásúként
kezelt,  hitelesített  füzetet  vezetnek,  melyben  lakónként  egyedileg  nyilvántartják  az  ott
elhelyezett  készpénzt.  Befizetésre  bevételi  pénztárbizonylatot,  kifizetésre  kiadási
pénztárbizonylatot használ.

A be- és a kifizetés tényét a lakónak alá kell írnia, amennyiben a lakó a nevét nem tudja leírni,
akkor  a  be-  illetve  kivét  tényét  két  intézményi  dolgozó  jelenlétében  történhet,  akik
aláírásukkal igazolják azt.

Idősek  Bentlakásos  Otthona  kizárólag  a  gondozotti  pénztárban  kezelt,  az  intézményben
letétként  elhelyezett  pénzért,  valamint a pénztárba leadott  értéktárgyakért tud felelősséget
vállalni.

VII.
A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília

tisztításának és javításának rendje

a.i.2.a.i.1. A ruházat és a ruházattal való ellátás 

Az intézményi ellátottaknak megfelelő  minőségű  és az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó,
ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az intézményi ellátottak kulturált öltözködését az
intézményi ellátásban közvetlenül közreműködő dolgozók kötelesek segíteni.

Az  ellátott az intézményben a saját ruházatát használja.

Ha  az  ellátott  nem  rendelkezik  elegendő,  illetve  megfelelő  saját  ruházattal,  akkor  az
intézmény biztosítja számára a következő ruházatot:

- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, 
- az  évszaknak  megfelelő,  legalább  két  váltás  felsőruházat  és  utcai  cipő  –  szükség

szerint más lábbeli.

Az  ellátott nem kötelezhető arra, hogy az intézmény által biztosított ruházatot használja. 

Az intézmény által juttatott ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény vezető dönt az
érintett személy igényeinek, véleményének figyelembevételével.

A ruházat cseréje, pótlása
- fehérnemű és hálóruha esetében szükség szerint, azok elhasználódásának figyelembe

vételével  történik  úgy,  hogy  a  minimális  mennyiség  az  ellátott  részére  mindig
rendelkezésre álljon, 

- a felsőruházat és cipő, valamint a sportruházat vonatkozásában beszerzésre, pótlásra
az évszaknak megfelelően, valamint a meglévő ruházat elhasználódása szerint kerül
sor.



Az intézmény által biztosított ruházat az intézmény tulajdonát képezi. Az ellátott a ruhát csak
használni, viselni jogosult. A ruházatot el nem idegenítheti. Ha a szándékos rongálás ténye
bizonyított, az ellátott megtéríti a felmerülő költséget. 

2. Textília és a textíliával való ellátás
Az  intézmény  az  ellátottaknak  megfelelő  minőségű  és  mennyiségű  textíliával  kell
rendelkezniük. Az intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek
közreműködni  a  textíliával  kapcsolatos  ellátási  feladatok  végrehajtásában,  a  megfelelően
tiszta,  kulturált,  higiénikus  környezet  megtartásában.  Az  ellátott  az  intézményben a  saját
textíliáját használja.

Ha  az  ellátott  nem  rendelkezik  elegendő,  illetve  megfelelő  saját  textíliával,  akkor  az
intézmény biztosítja számára a következő textíliákat:

legalább 3 váltás ágynemű,
a tisztálkodást segítő három váltás textília (fehérnemű).

Az intézmény által juttatott textília összetételéről, mennyiségéről az intézmény vezetője dönt,
az  érintett  személy  igényeinek,  véleményének  figyelembevételével,  és  a  vezető  ápoló
javaslata alapján.

Az intézmény által biztosított textília az intézmény tulajdonát képezi.

3. Tisztálkodó szerek, eszközök
A tisztálkodási szerekkel való ellátás célja, hogy az ellátottak számára folyamatosan biztosítva
legyen a tisztálkodás lehetősége. 

Az ellátott a saját tisztálkodó szereit, eszközeit használja.

Amennyiben  az  ellátott  nem  rendelkezik  tisztálkodó  szerekkel,  eszközökkel,  úgy  az
intézmény biztosítja az ellátott számára az alapvető tisztálkodó szereket és eszközöket.

A tisztálkodó szerek és eszközök összetételéről, mennyiségéről az intézményvezető az ellátott
igényeinek ismeretében dönt.

4. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje

Az intézmény gondoskodik az ellátottak saját, illetve intézmény által biztosított ruházatának,
textíliájának  tisztításáról,  javításáról,  abban  az  esetben,  ha  az  ellátott  erről  nem  tud
gondoskodni.

Az   ellátottakkal  közvetlen  kapcsolatban  lévő,  az  ellátásban  közvetlenül  közreműködő
dolgozók  gondoskodnak  az  elszennyeződött  textília  legalább  naponkénti  összegyűjtéséről,
valamint a tiszta ruházat és textília rendelkezésre bocsátásáról.

Az  intézmény  feladata,  hogy  a  mosásra,  tisztításra  átvett  ruhákon,  textíliákon  a  mosást,
tisztítást követően a szükséges javítási feladatokat elvégezze.

VIII.



Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve,
ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.

Az  intézményi  jogviszony  megszüntetését  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője
kezdeményezheti.  A  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  kezdeményezése  alapján  az
intézmény  vezető  az  intézményi  jogviszonyt  megszünteti.  Ilyen  esetekben  a  jogviszony a
felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint
szűnik meg.

Az intézmény vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) más intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet és az együttélés szabályait súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.

A b)  pont  szerinti  esetben  a  jogviszony  megszüntetését  az  intézmény   igazgatója  írásos
értesítésben közli  az ellátottal,  illetve törvényes képviselőjével.   A felmondási idő  15 nap,
kivéve,  ha  az  ellátott  vagy  törvényes  képviselője  azonnali  hatállyal  vagy  meghatározott
időponttól  kéri  a  jogviszony  megszüntetését.  Ha  az  intézmény  által  kezdeményezett
megszüntetéssel  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  nem  ért  egyet,  az  értesítés
kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  az  intézmény  fenntartójához  fordulhat.  Ebben  az
esetben  az  ellátást  változatlan  feltételek  mellett  mindaddig  biztosítjuk,  amíg  a  fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

Az intézményi  jogviszony megszűnése  esetén  az  intézmény vezetője  értesíti  a  jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét

a) a  személyes  használati  tárgyak  és  a  megőrzésre  átvett  értékek,  vagyontárgyak  -
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
c) az intézménynek a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényéről, azok esetleges és

rendezési módjáról.

IX.
Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

Az  intézményben  lakók  vallásukat  szabadon  gyakorolhatják,  ennek  érvényre  jutását  az
intézmény minden eszközzel elősegíti.

Az intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek  képviselőinek a lakókkal
való eseti, és rendszeres találkozására, valamint a folyamatos kapcsolattartásra.

A lakók  a  saját  lakószobájukban,  illetve  az  intézmény  közösségi  helyiségeiben  szabadon
fogadhatják  a  felekezetek  képviselőit,  egyéni  vallási-lelki  szükségletekhez  (pl.:  gyónás)  a
zavartalan körülményeket az intézmény a napirend lehetőségeihez mérten biztosítja.



Az  intézményben  kötelező  a  lakók  vallási  hovatartozásának  tiszteletben  tartása,
vallásgyakorlásának elősegítése.

X.
Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre:
- kulturális programok,
- kirándulások,
- fodrász, manikűr, pedikűr.

Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során az
intézmény figyelembe veszi a lakók igényeit.

Az  intézmény  az  alapfeladatához  nem  tartozó  szolgáltatásokért,  programokért  az  adott
szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe
vevőktől.

A programok és szolgáltatások igénybevételi  lehetőségéről,  a fizetendő  térítési  díjakról  az
intézmény  rendszeres  szóbeli,  illetve  -  a  közösségi  helyiségek  hirdető  tábláin  -  írásbeli
tájékoztatást nyújt.

XI.
A térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díjat

- az ellátást igénybe vevő, a jogosult,
- a jogosult törvényes képviselője,
- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
- jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (továbbiakban kötelezett)
      köteles megfizetni.

A jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke
kötelezhető a térítési díj megfizetésére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség  teljesítése  mellett  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének a két és félszeresét.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik,
és akinek jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente egyszer állapítja meg és azt egy alkalommal
felülvizsgálhatja.

A  személyi  térítési  díj  összegéről  az  intézmény  vezetője  legkésőbb  az  intézmény
igénybevételét megelőzően értesíti a fizetésre kötelezettet.

A személyi térítési díj összege - a fenntartó határozatában foglaltak szerint - csökkenthető,
illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.



 
A személyi térítési díj meghatározásakor – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 119/C. §-ában foglalt jövedelemvizsgálat során – meg kell állapítani az
ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az
ellátott havi jövedelmének 80%-át.

Az  ellátást  igénylő  vagy  a  térítési  díjat  megfizető  más  személy  írásban  vállalhatja  a
mindenkori  intézményi  térítési  díjjal  azonos  személyi  térítési  díj  megfizetését.  Ebben  az
esetben  nem kell  elvégezni  az  Szt.  119/C.  §-a  szerinti  jövedelemvizsgálatot,  ugyanakkor
biztosítani  kell,  hogy  az  ellátást  ilyen  módon  igénylő  érintett  ne  kerüljön  előnyösebb
helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Ha  a  kötelezett  a  személyi  térítési  díj  összegét  vitatja  vagy  annak  csökkentését,  illetve
elengedését kéri, az előzőleg már szabályozott értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat. A kérelem elbírálása a fenntartóTársulás Tanács jogköre.

Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a
követelést az ellátást igénybe vevő vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.

A  jövedelemmel  nem  rendelkező  ellátott  részére  személyes  szükségletei  fedezésére  az
Intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak is, aki helyett a térítési díjat
jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat
vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak
meg,  a  költőpénz terhelését  a  térítési  díjra  vonatkozó szabályok szerint  kell  elrendelni.  A
költőpénz havi összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, ha térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is
terhel, 30% -a. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget
el nem érő jövedelmét.

XII.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó speciális szabályok

A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint a közeli
hozzátartozója (Ptk. 685§ (b) pontja) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki,
és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy
évig nem köthet.

Az  intézmény  dolgozója  nem  fogadhat  el  a  lakóktól  külön  ellenszolgáltatást  az  általa
elvégzett feladatokért. Kötelessége minden lakó részére ellátni az  egészségügyi állapotának
megfelelő  ápolási,  gondozási  feladatokat,  valamint a  lakók személyiségi  és  a házirendben
meghatározott egyéb jogait tiszteletben tartani.

A tudomására jutott személyes adatokat csak a személyes adatok védelméről és közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvényben meghatározott módon kezelheti.

XIII.



A jogosultak érdekvédelme

 Panaszjog:
a) Az  ellátott  és  /  vagy  hozzátartozója,  gondnoka  az  együttéléssel  az  intézményi

ellátással  kapcsolatos  panasza  esetén  az  ellátást  végző  intézmény  vezetőhöz
fordulhat a sérelem orvoslásáért. 

b) Amennyiben  a  helyben  panasz  nem orvosolható,  vagy  jelentősebb  érdeksérelem
esetén, panaszával az intézmény igazgatójához fordulhat. A panasz kivizsgálására az
igazgató  15  napon  belül  köteles  a  panasztevőt  írásban  tájékoztatni  a  vizsgálat
eredményéről.

c) Ha a panasztevő az intézkedéssel, illetve a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a
panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, az ellátott panaszával a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

d) Amennyiben  az  intézményben  ellátott  személy  betegsége  miatt  ápolásra,
gyógykezelésre  szorul,  ellátása  során  figyelemmel  kell  lenni  az  egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. tv. betegek jogait szabályozó rendelkezéseire.

e) Amennyiben  az  ellátást  igénybe  vevő  egészségi  állapotánál  vagy  egyéb
körülményeinél  fogva  közvetlenül  nem  képes  a  hatáskörrel  és  illetékességgel
rendelkező szervek megkeresésére, az intézmény vezető segítséget nyújt ebben, ill.
értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott
jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

f) A  bentlakásos  intézményekben  az  ellátottak  érdekeik  közösségben  történő
képviseletére és közösségi életük megszervezésére önkormányzatot hozhatnak létre.
Az  ellátotti  önkormányzat  megalakítása  az  érdekképviseleti  fórum működését  és
meghatározott feladatait nem érinti. 

g) Az ellátott panaszaival az Érdekképviseleti Fórumhoz is fordulhat, a Házrend külön
pontban  megfogalmazott  eljárásrendja  alapján  (Érdekképviseleti  Fórum  címszó
alatt).

Tájékoztatási kötelezettség:
Az  intézménybe  való  felvételkor  az  intézmény  vezető  tájékoztatást  ad  a  jogosult  és
hozzátartozója számára:

a) Az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
b) Az  intézmény  által  vezetett  nyilvántartásokról  (országos,  TAJ  alapú  nyilvántartás

KENYSZI);
c) Az elhelyezéskor a  jogosult  és  hozzátartozói  közötti  kapcsolattartás  – különösen a

látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
d) Panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
e) Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteiről;
f) Az intézmény házirendjéről;
g) A  fizetendő  személyi  térítési  díjról,  teljesítési  feltételeiről,  továbbá  a  mulasztás

következményeiről.
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
i) A  tájékoztatási  kötelezettség  kiterjed  az  ellátottjogi  képviselő  személyére,

elérhetőségére is. 

Fenti kötelezettségeit az intézmény az alábbi módon teszi meg:



Az  információkat  jól  látható,  az  intézmény  ellátottai  számára  könnyen
megközelíthető helyen, és általuk olvasható formában szintenként a faliújságon teszi
közzé. 

Az  ellátott  törvényes  képviselője,  vagy  az  igénybevételi  eljárás  során  az
igénylő megkeresésére szóban, vagy írásban kötelessége tájékoztatást nyújtani. 

Az ellátottak tájékoztatása érdekében az intézményegység vezető,  intézmény
vezető ápolója, mentálhigiénés munkatársak - meghívás esetén- tanácskozási joggal
részt  vesz  az  Érdekképviseleti  Fórum ülésén,  a  hatáskörébe  tartozó  kérdésekben
tájékoztatást ad.

Az intézmény vezető évente legalább két alkalommal, valamint szükség szerint
lakógyűlést  hív  össze,  ahol  tájékoztatja  az  ellátottakat  az  intézmény  aktuális
helyzetéről,  válaszol  a  felvetett  kérdésekre.  A  lakógyűlésre  meghívást  kap  az
intézmény igazgatója és a fenntartó képviselője.

Az  ellátott,  vagy  hozzátartozója  írásbeli  kérdésére  az  intézmény  vezetője
köteles 15 napon belül írásbeli tájékoztatást adni. 

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles:
a) nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult

továbbá  a  közeli  hozzátartozója  természetes  személyazonosító  adataiban  beállott
változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

Érdekképviseleti Fórum szabályai:

1. az Érdekképviseleti Fórum tagjai az 1993. évi III. tv. 99. § (3) bekezdése alapján: 
− az intézmény lakói közül: 2 fő
− a lakók hozzátartozói közül: 1 fő
− az intézmény dolgozói közül: 1 fő
− a fenntartó képviseletében: 1 fő 

Érdekképviseleti Fórum működésének tárgyi, környezeti feltételeit az intézmény biztosítja. 

Az  Érdekképviseleti  Fórumnak  címzett  panaszt  írásban  az  intézmény  vezetőjénél  lehet
benyújtani, aki azt köteles haladéktalanul a Fórum elnökéhez továbbítani.
 
Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben, határoz
15 napon belül.

Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is
meghívja. Az Érdekképviseleti Fórum részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

Az Érdekképviseleti Fórum munkájával kapcsolatban az ellátottak, valamint a hozzátartozóik
tájékozódhatnak.  A  tájékoztatás  elősegítése  érdekében  a  Fórum  tisztségviselői  az
intézményben jól látható helyen tájékozatót helyeznek ki, mely tartalmazza a tisztségviselők
nevét, elérhetőségét, valamint a félfogadás időpontját. 



Ellátottjogi képviselő: 

Az ellátottjogi képviselő  az ellátottak és az ellátást igénylők részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában.
Feladatai: 

a) Tájékoztatást ad az ellátottak jogairól.
b) Segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, konfliktus kezelésében. 
c) Intézményi jogviszony keletkezése, megszűnése és áthelyezés kivételével eljárhat az

Intézmény  vezetőjénél,  hatóságnál.  Írásbeli  felhatalmazás  alapján  képviselheti  az
igénybe vevőt, illetve annak törvényes képviselőjét.

d) Intézkedést  kezdeményezhet  a  fenntartónál  jogszabály  sértés  megszüntetése
érdekében.

e) Észrevételt tehet a gondozási munkára vonatkozóan.
f) Jogsértés észlelése esetén intézkedést kezdeményez a hatóságok felé.

A területileg illetékes ellátottjogi képviselő neve: Galyasné Dósa Katalin
Elérhetősége: 06/20-489- 96- 54 

Az  intézmény  minden  lakója  kérheti  a  kapcsolat  felvétel  elősegítését  az  ellátottjogi
képviselővel, az ilyen segítségnyújtást az intézmény egyetlen dolgozója sem tagadhatja meg.
Az  ellátottjogi  képviselő  nevét  és  elérhetőségét,  fogadó  órájának  idejét  az  intézmény
hirdetőtábláin és faliújságján folyamatosan közzé kell tenni.

XIV. 
Az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése

Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezető szervezi.
Ennek keretén belül gondoskodni kell az elhunyt

- elkülönítéséről,
- végtisztességre való felkészítésről,
- törvényes képviselő, hozzátartozók értesítéséről,
- ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, a hagyatéki végzést

követően az örökösöknek történő átadásáról,
Amenyiben az elhunyt a halála előtt az eltemettetéséről  rendelkezett az intézmény felé, és
takarékbetétje  elhelyezésekor  kedvezményezettként  az  intézményt  jelölte  meg elhalálozása
esetére, az intézmény vezetője a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről.
Az intézmény vezetője  –amennyiben nincs vagy nem lelhető  fel  az  eltemettetésre köteles
személy,  vagy  nem  gondoskodik  a  temetésről  –  az  elhunyt  személy  köztemetésének
elrendelése iránt intézkedik.

Gyöngyös,  2014. március 1.

A Házirendet a fenntartó 9/2014. (II. 28.) számú határozatával elfogadta.

Faragó László sk. Maka Piroska
társulás elnöke KHSZK igazgatója




