
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
 
 

IDŐS- DEMENS ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ  
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 

 
 
 
 
 
 
 

HÁZIREND 
 
 
 
 
 
 

     
 

   
 
                      Bakné Répási Ágnes 
                                                                                               a Szociális és Humánbizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Készítette: Dóka Tünde                    Jóváhagyta: Makkai Jánosné 
        Vezető ápoló                             Intézményvezető 
 Intézményvezető - helyettes 
    
 
           
 
 



2/30. oldal 
Kornisné Központ 

 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
HÁZIREND ...................................................................................................................................... 3 
Általános rendelkezések, jogszabályi háttér ................................................................................. 3 
A Házirend hatálya kiterjed ........................................................................................................... 3 
Személyi hatálya kiterjed: ............................................................................................................... 3 
Házirend tartalmi elemeit az alábbiak határozzák meg .............................................................. 4 
A házirend célja ............................................................................................................................... 4 
Szociális Intézmény tárgyi feltételeinek épületenkénti elosztása ................................................ 5 
Házirend megismertetése ................................................................................................................ 5 
Közzététel ......................................................................................................................................... 5 
Az intézményi ellátás igénybevétele ............................................................................................... 6 
A felvétel rendje ............................................................................................................................... 6 
Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre .................................................. 7 
Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai ................ 7 
A ruhával, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília 
tisztításának és javításának rendje ................................................................................................ 8 
Az ellátást igénybevevőkre vonatkozó együttélési szabályok ...................................................... 9 
Házirend súlyos megsértésének esetei .......................................................................................... 11 
Napirend ......................................................................................................................................... 12 
Étkezés, Étkeztetés ......................................................................................................................... 13 
Egészségügyi ellátás ....................................................................................................................... 14 
Háziorvosi rendelés: ...................................................................................................................... 14 
Egészségmegőrzést szolgáló tevékenység ..................................................................................... 15 
Elhalálozás, végtisztesség .............................................................................................................. 15 
Korlátozó intézkedés eljárásrendje .............................................................................................. 16 
A lakók biztonságáról .................................................................................................................... 19 
Gyógyszertérítés ............................................................................................................................. 19 
Dohányzás, kábítószer-, és szeszesital .......................................................................................... 21 
Panaszjog ........................................................................................................................................ 21 
Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje ................................................................ 21 
Térítési díj ...................................................................................................................................... 22 
Az ellátásban részesülő személyek egymás közti, valamint a hozzátartozóikkal való 
kapcsolattartás szabályai .............................................................................................................. 23 
Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok ............................................. 24 
Szolgáltatások és programok a szakmai program alapján ........................................................ 24 
1. Szolgáltatások köre ................................................................................................................ 24 
2. Szociális és Terápiás ellátás ................................................................................................... 24 
Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és térítési díja ....... 25 
Adatkezelés ..................................................................................................................................... 25 
Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai .................................................................. 26 
A lakók érdekvédelme ................................................................................................................... 27 
Az érdekvédelem célja ................................................................................................................... 27 
Ellátottjogi képviselő ..................................................................................................................... 29 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Nyilatkozat ..................................................................................................................................... 30 

 
 

 
 



3/30. oldal 
Kornisné Központ 

 

 
HÁZIREND 

 
Kérjük Önöket, hogy ezen „Házirend”-et, mely az intézmény életének fontos szervezője, 
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely a 
mindennapi életük békés, családias jellegének biztosítását hivatott szolgálni. Szükségesnek tartjuk 
a Házirend alkalmazását, betartását mind az Önök folyamatos ellátása során, mind pedig az 
intézményben közalkalmazotti munkát végző kollégáink mindennapi tevékenységének szervezése 
folyamán. Az alábbiakban összefoglalt, szabályzók célja, hogy az itt eltöltött idő mindenki 
megelégedésére legyen. 
 
A Házirend az intézmény szolgáltatásait igénybevevők, a szolgáltatást végzők és az intézmény 
területén időleges tartózkodók számára egyformán iránymutató, megköveteli a: 

 közösségi lét általános szabályainak megtartását,  
 az intézményi vagyon védelmét,  
 az érintette egymás iránti kölcsönös megbecsülését. 
 

Általános rendelkezések, jogszabályi háttér 
 
A Házirend hatálya kiterjed:  

 az intézményben véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi 
ellátottra 

 az intézmény alkalmazottaira 
 az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira  
 az intézményben tartózkodó látogatókra  
 az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre 

 
Személyi hatálya kiterjed: 

 az intézmény lakóira 
 az intézmény dolgozóira 
 az intézményi jogviszonyban álló egyéb munkavállalókra 
 hozzátartozókra 
 az intézménybe látogatókra 
 az intézményben szakmai gyakorlatukat töltő diákokra 
 

Időbeli hatálya kiterjed: 
A házirendben foglaltakat az intézménybe való felvételtől (egyéb jogviszony kezdetétől) annak 
igénybevételéig (megszüntetéséig) alkalmazni kell. 
A házirendet az intézménybe való felvétel alkalmával a lakóval és hozzátartozójával, törvényes 
képviselőjével és a dolgozókkal ismertetjük, a házirend 1 (egy) példányának átadásával. Ennek 
tényéről és benne foglaltak tudomásul vételéről írásban kérjük a nyilatkozatot. 

 
A „Házirend” továbbiakban olyan kérdésekre ad választ, melyeket hosszú évek tapasztalata 
alapján szükséges leírni. Valamennyi ellátottal és hozzátartozóival, továbbá intézményünk 
dolgozóival ismertetjük. 
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Házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályi háttér 1. számú melléklet 

 
A házirend célja 
 
A házirend célja, hogy meghatározza Kornisné Központ belső rendjét és tájékoztasson az alapvető 
szabályokról, ezáltal egyaránt védje az egyéni és közösségi érdekeket. 
A házirend szabályozza a Gondozottak és a dolgozók kapcsolatát, tartalmazza az együttéléshez 
nélkülözhetetlen normákat, hogy ezzel biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés 
légkört. 
A házirend szabályozza az intézményi ellátás igénybevételét, a fizetendő intézményi és 
személytérítési díjakkal kapcsolatos szabályt, az intézmény napirendjét, az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások körét, a lakók és a dolgozók kapcsolatát, az érdekképviselet módját, a 
vagyonvédelem, kártérítés módját, az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és 
kiadásának szabályait, valamint az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait. 
 
További célok: 

 Az abban foglaltak következetes betartása lehetővé tegye: 
 az intézményben tartózkodók számára a nyugodt, otthonos légkört, a lehető legmagasabb 

szintű életminőséget, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, az őszinte emberi kapcsolatokon 
nyugvó, nyitott, humánus együttélést 

 személyre szóló ápolást, gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat 
 ellátást igénybevevők és az intézmény dolgozóinak egymás iránti megbecsülését, az 

emberi jogok tiszteletben tartását 
 a gondozás valamennyi elemének - egészségügyi, fizikai, szociális és szociális és terápiás 

ellátás, szocioterápiás foglalkozás, szociális foglalkoztatás, szabadidős programok 
hatékony, magas színvonalú biztosítását 

 intézmény kezelésében lévő köztulajdon, intézmény tulajdonának védelme, és 
magántulajdon védelmét 

 érvényben lévő higiéniai, ergonómiai szabályok betartását 
 épületek és berendezési tárgyak állagának megóvását a mindenkori hatályos jogszabályok 

betartása mellett. 
 

A házirendben szabályozásra került: 
 az együttélés szabályai 
 Az intézmény nyitvatartási idejét 
 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét 
 Az étkeztetés számát és az étkeztetés rendjét 
 az intézményből való eltávozás és a visszatérés rendje, 
 az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartásának szabályai, 
 az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre, 
 az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, 
 a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília 

tisztításának és javításának rendje, 
 az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai, 
 az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok, 
 az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját 
 a korlátozó intézkedések elrendelésére vonatkozó szabályokat, 
 továbbá az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályai. 
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Szociális Intézmény tárgyi feltételeinek épületenkénti elosztása (Tiszavasvári, Vasvári Pál út 
87. szám alatti telephely) 2. számú melléklet 
Házirend megismertetése 

 tájékoztatás az Előgondozás szakaszában az ellátást kérővel, illetve törvényes 
képviselőjével szóban 

 beköltözés napján az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével (személyes 
átolvasás, szükség szerint felolvasás) szóban és írásban, amelyet aláírásával/aláírásukkal 
is tanúsít/tanúsítanak 

 módosítás esetén: szóban és kifüggesztéssel az épületek hirdetőtáblájára 
 
Közzététel 
Házirend egy-egy példánya jól láthatóan a székhelyen és a telephelyeken lévő közösségi 
célú helységekben - ebédlőben, társalgóban -, kerül kifüggesztésre 

 Házirend módosítására kerül sor 
 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben rögzítettek szerint 
 Házirend tartalmi elemeit érintő jogszabályi változáskor 
 Fenntartó véleménye, javaslata, döntése alapján 
 Munkáltató jogkört gyakorló intézményvezető javaslata, döntése alapján 
 Ellenőrzésre jogosult szervek javaslata alapján 
 Székhelyintézményben és az egyes telephelyeken élő ellátást igénybevevők, 

munkatársak legalább 51 %-át meghaladó, írásban megfogalmazott javaslata, az 
érvényben lévő jogi szabályozásokat, szakmai irányelveket nem sértő, az ellátás 
minőségi színvonalát emelő módosítási kezdeményezés esetén 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet módosítása szerint 

 
A házirend hatálya 
A házirend személyi hatálya kiterjed a Kornisné Központ bentlakásos intézményében lakó 
gondozottakra, (függetlenül attól, hogy végleges vagy ideiglenes jellegű elhelyezésben 
részesülnek-e),  

 foglalkoztatott alkalmazottakra,  
 munkát végző külső szervek dolgozóira,  
 tartózkodó látogatókra és valamennyi, az Intézménybe megforduló személyre. 
  

A házirend 
 az gondozottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony, 
 a munkavállalók esetében a jogviszony kezdetekor, 
 az Intézménynél nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az Intézmény 

területére való belépéskor,  
 a látogatók esetében az Intézménybe lépéskor lép hatályba. 

 
 
A házirend területi hatálya: 

 A házirend előírásait az Intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek 
értelmezhetőek az Intézményen kívül is – az Intézmény által szervezett programok, 
foglalkozások esetében – az Intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

 
A házirend alapelve 
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Az intézmény a feladatainak ellátása során biztosítja az ellátást igénybe vevők számára az őket 
megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különös 
figyelemmel: 

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

 
A házirend nyilvánossága 
A házirendet nyilvánosságra kell hozni, amely nyilvánosságra hozatal módjai az alábbiak:  

 kifüggesztés faliújságon 
 el kell helyezni a lakószobákban, közös helyiségekben, jól látható helyre  

 
Az intézményi ellátás igénybevétele 
Ha az életkoruk és egészségi állapotuk miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások 
keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított 
ellátási formát biztosítunk. 
A Kornisné Központ Idős és Fogyatékos Személyek otthona szolgáltatásainak igénybevételére 
irányuló kérelmet az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy (szociális 
munkatárs/gondnok) felé, formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. 
Az intézmény vezetője által megbízott személy értesíti az ellátást igénylőt, illetve a törvényes 
képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés is írásban történik. 
Az intézményvezető, a  szociális munkatárs, valamint egy az intézményvezető által megbízott 
osztályvezető ápoló a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és 
egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. 
 
Az intézmény soron kívüli ellátást biztosít azon személyeknek, akik: 

 Önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem 
oldható meg, vagy háziorvos szakvéleménye szerint 

 Szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 
amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé 

 A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Amennyiben 
az előgondozás során igazolt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény, úgy az megelőzi 
a többi kérelmet. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres 
férőhelyekre lehet biztosítani. 

 Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

 
A felvétel rendje: 
Az intézményben való felvételkor: 
Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes 
képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás  elvégzésének 
időpontjáról. Az előgondozás szakasza során az intézményvezető, vagy az általa megbízott 
személy átadja a megállapodás tervezetét, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról, melyből 1 
példányt átad részére. 
Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy a lakó, illetve törvényes képviselője, 
beköltözéskor szóban és írásban is megismerje a Házirendet, és írásban nyilatkozzon arról, hogy 
annak szabályait tudomásul vette. Az intézmény házirendje elérhető az intézmény honlapján: 
www.szeszk.hu 
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és a hozzátartozója 
számára a tájékoztatási és értesítési kötelezettség körébe tartozó tényekről, adatokról (ezt a 
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megállapodás is tartalmazza. 
Az intézmény vezetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak 
dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelően lássák el feladataikat. 
Az intézmény új lakóját az osztályvezető ápoló és a szociális és terápiás munkatárs fogadja, akik 
gondoskodnak a lakó elhelyezéséről, bemutatásáról, egyben segítséget nyújtanak az otthon és a 
házirend megismeréséhez. Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető és az ellátott külön 
írásos megállapodásban rögzíti, a szükséges tájékoztatásokkal együtt. 
 
 
Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre 
Beköltözéskor magával hozhatja az alábbi személyes használatú tárgyait 

A behozott tárgyaknak használatra alkalmasaknak, a műszaki cikkeknek megfelelő műszaki 
állapotúaknak kell lenni. A műszaki tárgyakat, érkezéskor, majd ezt követően negyedévenként az 
intézmény - feladattal megbízott - dolgozója felülvizsgálja, meghibásodás esetén a javításról a 
lakónak kell gondoskodni. 
Kerékpárt, kismotort az intézmény épületébe behozni, tárolni tilos! 
 
Élő állat (házi, vagy haszon) behozatalára az intézményen belül nincs lehetőség. Közegészségügyi 
szempontból az élő állatok etetése, gondozása intézményen belül tilos! 

 
Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai 
Kérjük, hogy érték és vagyontárgyainak megőrzése céljából forduljon bizalommal és írásos 
meghatalmazással az osztályvezető főnővér felé. 
Megőrzésre átadott értéktárgyai páncélszekrényben, illetve biztonsági zárral ellátott helységben 
kerülnek elhelyezésre. 

 Abban az esetben, ha pénze kezeléséhez segítséget igényel, kérjük, forduljon osztályvezető 
főnővéréhez, majd a pénzkezelési megbízással rendelkező dolgozóhoz! Megőrzésre, 
beosztásra leadott pénzeszközök, letétek kezelése, elszámolása, nyilvántartása, az 
intézményben-érvényben lévő pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 Az intézmény letéti pénztárába (a lakók zsebpénzének megőrzésére létrehozott pénztár) 
megbízással leadott készpénz az intézmény páncélszekrényébe kerül elhelyezésre. A 
lakó külön kérésére betétkönyv nyitására van lehetőség a telephely illetékességi 
területén működő pénzintézetben. 

 Készpénzfelvételi igényét kérjük, szíveskedjen a pénzkezeléssel foglalkozó munkatárs 
felé jelezni. 

 A lakcím változás bejelentését követően, pénzküldeményét az intézmény pénztárában a 
felveheti a következők szerint: 

  Hétfő: 8°°- 12°° 
  Kedd: 12³°-15³° 

 alsó - és felsőruházat 
 törölköző 
 tisztálkodási felszerelés 
 apróbb használati tárgyak 
 lakószoba díszítésére személyes emléktárgyak 
 hűtőgép 
 televízió, rádió 
 Kerékpár 
 egyedi mérlegelés és megbeszélés alapján más használati tárgyak behozatalára 

is sor kerülhet (pld. vezetékes telefon telepítése korábbi saját hívószámmal, 
szekrény és egyéb bútorzat) 
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  Szerda: 8°°- 12°° 
  Csütörtök: 12³°-15³° 
  Péntek: 8°°- 12°° 
 A lakcím változás bejelentéséről a hivatalos szervek felé az intézmény gondoskodik. 
 A beköltözéskor magával hozott tárgyak, eszközök Ön jelenlétében történő 

nyilvántartásba vétel, leltározást (ennek egy példányát, kézhez kapja) követően, névre 
szóló megjelölés után, igény szerint visszakerülnek saját használatába. 

 A nyilvántartás pontos vezetése érdekében kérjük, szíveskedjen a nyilvántartásban még 
nem szereplő - az intézményi szolgáltatás igénybevétele során tulajdonába került, illetve 
abból kikerült - használati és egyéb tárgyakat a szobanővérnek, leltárba vétel céljából 
bemutatni, bejelenteni. 

 Elveszett, megrongálódott tulajdont kérjük, vezettesse ki a személyi leltárból. 
 Saját használatra kiadott ruhaneműért és egyéb ingóságokért felelősséget nem tudunk 

vállalni, de azok meglétét a szobanővérek figyelemmel kísérik, illetve félévenként 
ellenőrzik. 

 A lakószobában - a beköltözéskor- amennyiben lehetőség van rá, úgy szekrényt 
biztosítunk. Amennyiben saját hibájából a szobájának, vagy szekrényének zárja 
megrongálódik, vagy a kulcs elveszlik a megjavítás, pótolás költsége a lakót terheli. 

 Gondatlanságból, ittas állapotban, szándékosan előidézett vagyoni kárért (pl. 
bútorrongálás), az átvett intézményi tárgyakért, (textília, szerszám, stb.) teljes anyagi 
felelősséggel tartozik a károkozó. 

 
A megőrzésre le nem adott dokumentumokért, pénzért, személyes tárgyakért felelősséget 
nem vállalunk, dokumentumok pótlása az Ön feladata és kötelessége. 
 
A ruhával, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília 
tisztításának és javításának rendje 
A lakók részére ruházatot az intézmény raktárkészletéből, illetve költségvetésből akkor biztosít, ha 
az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik. A 
teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, 
valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség 
szerint más lábbelit - tartalmaz. 
A lakók saját ruházatát kérjük egyedi azonosítóval- lehetőség szerint  a teljes név feltüntetésével- 
ellátni. Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása 
érdekében szükség esetén biztosít ellátottanként ágyneműt, a tisztálkodást segítő, valamint a 
tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. 
Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában levő ruhaneműk, textíliák mosásáról az 
intézmény mosodája gondoskodik. A levetett, szennyezett ruhát mosásra előkészített állapotban 
leadható a mosoda részére., naponta délelőtt 9,00 - 12,00 óra között, az alábbiak szerint:  
“A” épület: szerda, péntek, “B” épület: kedd, csütörtök, “C” épület: hétfő, csütörtök. A mosodai 
szolgáltatás a lakók számára ingyenes, ami magában foglalja a saját alsó- és felsőruházatának, 
továbbá textíliájának mosását, vasalását, javítását.  
 
 
Személyi higiéné: 

1. A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megőrzése a lakók és a 
dolgozók közös érdeke és feladata. 

2. A napi és a heti, illetve negyedéves nagytakarítást a munkatársak előzetesen összeállított 
időrendi táblázat alapján végzik. 

3. A jó közérzet érdekében a helyiségek szellőztetését naponta többször kell biztosítani. 
4. A napi mosakodás, zuhanyozás, hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez, de 
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egymás iránti tiszteletből is szükséges minden lakónak megtenni. Ugyanúgy fontos, hogy 
mindig tisztán, esztétikusán felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a 
szobáikban, amiben - szükség szerint belső utasítás alapján - az ápoló munkatársak 
segítséget nyújt. 

5. Az ápolók segítségével történik az ágyban fekvő betegek, illetve az egyéb okból segítségre 
szorulók mosdatása, fürdetése a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint. A fürdőszoba 
rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelni kell! 

6. Az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére intézményünk közösségi helyiségeiben 
fertőtlenítő kézmosószert és törölközőt, a mellékhelyiségekbe WC papírt biztosít. 

 
Az ellátást igénybevevőkre vonatkozó együttélési szabályok 
Minden lakónak joga van az eddigi megszokott életvitelét úgy folytatni, hogy az lakótársai 
nyugalmát nem zavarja! 
A lakók kerüljék egymás zaklatását és a hangoskodást! 
Az otthon békés, nyugodt élete csak az egymás iránti kölcsönös megbecsülés jegyében 
valósulhat meg. 
 
Az intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség 
tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a 
toleranciát. 
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli, titoktartási 
kötelezettségének érvényesítéséről és a lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 
Az intézmény biztosítja lakói számára az érdekképviseleti lehetőségeket, az intézményi rendbe 
illeszkedő önállóságot és szerepvállalást. 
 
Különös figyelmet kell fordítani a felesleges hangoskodás, zajkeltés elkerülésére, tévé, rádió 
normál hangerővel való működtetésére. 
Panasz esetén a szolgálatban levő bármelyik dolgozó a lakót figyelmeztetheti. 
A műszaki hiba elhárításáról az otthon a legrövidebb időn belül gondoskodik. 
Az otthon belső és külső környezetének megóvása minden lakó és dolgozó közös érdeke, 
felelőssége és kötelessége. 
 
Az együttélés szabályai: 

 Türelem, megértés, tapintat 
 Egymás segítése (dolgozó-dolgozó, lakó-lakó, és lakók és dolgozók között) 
 Kölcsönös megbecsülés, tiszteletadás, egymás iránti szeretet 
 Egymás értékeinek megbecsülése 
 Egymás személyes dolgainak el nem tulajdonítása 
 Hangoskodás, veszekedés, lakótársak zaklatásának elkerülése 

 
A dolgozók segíti a lakók egymás közötti, valamint a hozzátartozókkal történő kapcsolat 
kialakítását és annak fenntartását (levelezés, telefon, csomagküldés). 
Közreműködnek a látogatók zavartalan fogadásában (nyugodt, csendes hely kialakítása). 
Az otthon lakójának, aki az együttélés szabályait vagy a házirendet súlyosan megsérti 
(lakótársainak nyugalmát, pihenését, tartósan zavarja, durva, italozó, agresszív magatartást tanúsít, 
más dolgát eltulajdonítja, dolgozókkal tiszteletlen, nem együttműködő stb.), áthelyezését az 
intézmény vezetője kezdeményezheti, illetve intézményi jogviszonyát megszüntetheti, kikérve az 
Érdekképviseleti Fórum véleményét is. 
 
A gondozottak kötelessége, hogy 
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 betartsák a házirendben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy többi ellátott jogait ne 
sértse, 

 egészségügyi állapotához igazodva – saját lakókörnyezetének, lakószobájának, valamint az 
általa használt eszközöknek a rendben tartásában működjön közre, az egyes programok, 
foglalkozások előkészítésében, lezárásában közreműködjön, 

 az intézményhez tartozó területek használati rendjét betartsa, 
 óvja saját és a többi ellátott testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

egészséget és biztonságot, védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse az ápolói 
feladatokat ellátó személynek, ha magát, lakótársait, az intézmény munkatársait vagy 
másokat, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet, rosszullétet észlel, 
továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült; rosszul van, 

 óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit,  
 az intézmény eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit rendeltetésszerűen használja. 

 
 
Lakók és dolgozók kapcsolata 
A dolgozóink a számukra meghatározott munkarendben, az Ápolási és a Szociális Munka 
Etikai Kódexe alapján végzik munkájukat. 
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli, titoktartási 
kötelezettségeinek érvényesítéséről és a lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 
Az intézmény dolgozója, valamint közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési 
szerződést a gondozás időtartama alatt, illetőleg annak megszűnésétől számított egy éven belül 
nem köthet. 
 
A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el! 
Az intézmény dolgozóit fegyelmi felelősség terheli a szabályok be nem tartása miatt! 
 
Lakóktól elvárt magatartás: 
 hogy a jogviszony létesítésétől annak megszűnéséig a Házirendben leírtakat betartsák 
 tiszteletet tanúsítsanak ellátott társaik és az ellátást végző munkatársak tagjainak 

személyiségi jogai, és személyes tulajdona iránt 
 ne veszélyeztessék sem saját, sem mások fizikai/lelki biztonságát 

Az ellátottak használatára kiadott intézményi felszerelés, használati tárgy, textília, a fenntartó 
tulajdonát képezi, melyet elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni nem szabad.  

 A szándékosan, vagy súlyosan gondatlan károkozásból eredő - nem betegséggel 
együttjáró - okozott kárt minden ellátottnak meg kell téríteni. A megtérítés a javítás 
költségeiről kiállított számla alapján történik. 

 A lakószoba intim terület, ezért abban csak az ott élők együttesen megfogalmazott 
beleegyezésével tartózkodhatnak más személyek, ennek megszegése a házirend súlyos 
megszegését jelenti. 

 Az együttélés minősége szempontjából fontos cél a tiszta, rendezett életkörülmények 
biztosítása és fenntartása. Tekintettel arra, hogy a megfelelő környezet, az intézmény 
ellátást igénybevevőinek és dolgozóinak elválaszthatatlan közös érdeke, ezért elvárt, 
hogy az ellátottak - fizikai és szellemi - képességükhöz mérten, tegyenek eleget a 
dolgozók azon felkéréseinek, melyek a szűkebb és tágabb lakókörnyezet rendben 
tartására, szépítésére, a személyes higiéniára vonatkoznak. (Pl.: A lakószoba, a 
szekrény, a közösségi helyiségek rendje, a megfelelő tisztálkodás és viselkedés.). 

 Engedély nélküli eltávozásnak minősül az intézmény bejelentés nélküli elhagyása, 
illetve ha a lakó az engedélyezett időpontig nem tér vissza. A lakónak adott napon 
legkésőbb 19.30 óráig vissza kell térnie. 

 Alkohol fogyasztását az intézmény területén nem támogatjuk. Dohányzás csak az arra 
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kijelölt helyeken megengedett. 
 
Súlyos rendzavarás a későbbiekben megfogalmazott intézkedést vonja maga után. 
 
Az alkalmazottakra vonatkozó együttélési szabályok 

 Az intézmény dolgozói az általuk nyújtott szolgáltatásokat oly módon végzik, hogy 
közben betartják a munkaköri leírásban, a munkaköri leírás mellékletét képező Etikai 
Szabályzatban, valamint a szociális munka Etikai Kódexében foglaltakat 

 Az ellátást igénybevevők alkotmányos és speciális jogai ne sérüljenek 
 Az ellátást igénybevevők megkapják a társadalmi integrációhoz, re-integrációhoz 

szükséges segítséget 
 A humanizált lakókörnyezet kialakításra kerüljön. 
 Az intézménnyel munkavállalói, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 

tevékenységükért semmilyen körülmények között sem fogadhatnak el ellenszolgáltatást, 
üzleti-, magánjellegű kapcsolatba sem az ellátást igénybevevőkkel, sem a 
hozzátartozóikkal nem kerülhetnek. 

 Az ellátást igénybevevőkkel, közeli hozzátartozóikkal tartási-, életjáradéki-, öröklési 
szerződést nem köthetnek, az intézményi jogviszony időtartama alatt és annak 
megszűnésétől számított 1 évig. 

 A munkavégzés során tudomásunkra jutott adatokat (különösen a személyes és 
egészségügyi jellegű adatokat) bizalmasan kötelesek kezelni, azok közlésére, kiadására 
csak célhoz-kötötten az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kerülhet 
sor, az arra jogosult hivatalok, hatóságok, személyek megkeresése alapján. 

 
Házirend súlyos megsértésének esetei 

 Ellátást igénybevevők életének, vagy az intézménnyel jogviszonyban lévő munkavállalók 
feladatellátásának intézmény területén, történő szándékos, ismétlődő zavarása, 
összeférhetetlen, agresszív, kritikátlan, személyiségi jogokat sértő, megalázó verbális 
(szóbeli) megnyilvánulás. 

 Más lakószobájában- az ott élők beleegyezése nélkül történő tartózkodás  
 Ellátottat, intézményi dolgozót érintő szándékos tettlegesség. 
 Élettársi kapcsolatban élők folytatólagos társkapcsolati normát sértő viselkedése: 

verbális agresszió vagy tettlegesség. 
 Az intézmény területének szándékos, engedély nélkül történő elhagyása, valamint a 

kórházi ellátást követően – intézményi engedély nélkül- intézményen kívüli tartózkodás. 
Az ebből eredő bármiféle egészségkárosodás felelőssége továbbiakban az ellátottat, 
törvényes képviselőt, hozzátartozóját terheli. 

 Két napon túli engedély nélküli távolmaradás. 
 Tiltott szer behozatala az intézmény területére. 
 Az intézmény jó hírnevét sértő magatartás, véleménynyilvánítás.  
 Közbotrányt okozó viselkedés intézményen kívül. 
 Közösségi munkából való önkényes, rendszeres, indokolatlan távolmaradás, 
 Szervezett programokról való rendszeres, indokolatlan távolmaradás, 
 Szándékos károkozás az intézmény-, ellátást igénybevevő személyek-, intézmény 

alkalmazottai vagyonában, 
 Ellátott, dolgozó vagy az intézmény sérelmére Büntetőtörvénykönyvbe ütköző 

cselekmény elkövetése. 
 Amennyiben Ön Házirendet súlyosan sértő magatartást tanúsít, egyéni esetkezelést 

alkalmazunk pszichiáter, illetve a szociális és terápiás csoport segítségével. 
 Amennyiben Ön a fenti esetkezelést követően sem változtat magatartásán, majd 
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ismételten szándékosan, súlyosan Házirendsértő magatartást tanúsít, kellő 
előkészítést követően (szociális biztonság garanciáinak megléte, adott esetben 
törvényes képviselő egyetértése) más intézménybe történő áthelyezését vagy ellátotti 
jogviszonyának megszüntetését kezdeményezzük. 

 
Napirend 

 
Ébresztés: 600óra 

 Korábbi ébredés esetén kérjük, ügyeljen arra, hogy a még pihenő társait ne zavarja! 
 Betegek, gyengélkedők igény szerint tovább pihenhetnek. 

 
Reggeli tisztálkodás: 

 Az osztály Működési Rendje szerint a lakóknak kötelező a napi tisztálkodás. Osztályos 
működési rend alapján fürdetés, mosdatás, ágyazás. 

 A lakóknak kötelező a napi tisztálkodás az osztályos Működési Rend szerint, amely 
szükség esetén ápoló, gondozó segítségével, illetve felügyelete mellett történik. 

 A „fennjáró lakók” kötelesek lakószobájukat tisztán tartani, rendbe rakni, 
amennyiben egészségi állapotuk ezt lehetővé teszik. A feladattól függően az ápoló , 
vagy takarító szükség esetén segít ezen munkálatokban. 

 Porszívózást, ablaktisztítást az intézmény takarítója végzi. 
 
Gyógyszerosztás, gyógyszerbevétel: 
Intézményünkben a lakó köteles a gyógyszeres nővér/ ápoló jelenlétében az előírt gyógyszert 
bevenni. 

 
Étkezések időpontjai: 

Reggeli:     800-  900  óra 
Tízórai:   1000- 1030 óra 
Ebéd:     1200- 1300 óra 
Uzsonna            1600 óra 
Vacsora:     1730- 1830 óra 
Utóvacsora:     2130- 2200 óra 
Lakóink részére meleg vacsorát biztosítunk 

 
Szervezett foglalkozások időpontja:  
        900- 1130 óráig 
      1300- 1600 óráig 
Tisztaruha felvétele 
Munkanapokon a mosodában  

1300-1600 óráig 
Szennyesruha leadás 
Munkanapokon a mosodában (épületek beosztása alapján)   

  900- 1200 óráig 
Csendes pihenő:    1300- 1600 óráig 
Igénybevétele nem kötelező, de minden ellátást igénybevevőnek joga van hozzá, így annak 
zavarása nem elfogadható. 

 
Délutáni szabadidős program: 1300-1600 óráig 
 
Szociális és terápiás foglalkozás és szociális foglalkoztatás: 
A foglalkoztatási csoport tagjai által készített ütemterv szerint történik  (Szakmai program 
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alapján) 
A foglalkozások időbeosztása a társalgóban, illetve az ebédlőben lévő faliújságon, írásban, 
rendkívüli változás esetén étkezés után az ebédlőben, szóban is kihirdetésre kerül. 
 
Esti tisztálkodás 
Szükség esetén ápoló, gondozó segítségével, illetve felügyelete mellett történik. 
 
A mennyezeti világítások kikapcsolási időpontja:  

Időpont: 2200óra. 
 

TV nézés: Közös helyiségben, társalgóban történő TV nézésre 22.00 óráig van lehetőség, illetve 
nővéri felügyelet mellett a lakók által nézett, adott műsor végeztéig. 
Amennyiben Ön a társalgóban elhelyezett TV műsorát 2200óra után is nézi, vagy szobáján kívüli 
elfoglaltsága van, kérjük, ágyát készítse elő a lefekvéshez. 2200óra után - kivéve a fekvőbetegek 
esetében, közös megegyezés alapján - nincs lehetőség a lakószobákban TV nézésre. 
 
Az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó 
előírások:  
Az intézmény által szervezett foglalkoztatás során készült termékeket, kreatív alkotásokat az 
intézmény nem értékesíti.  A foglalkozások alkalmával készített apróbb tárgyak, díszek, dekorációk 
az intézmény szépítésére, illetve az ellátottak ajándékozására fordíthatók. 
 
Étkezés, Étkeztetés 
Az ellátást igénybevevők napi ötszöri étkezésben részesülnek (diabetes mellitusban szenvedők 
szükség szerint napi hatszori étkezés), melynek során kérjük, szíveskedjen az alábbiakra 
figyelemmel lenni: 
Az ebédnél és vacsoránál mindig meleg ételt biztosítunk. 
Étkeztetés kezdetéig kézmosás után, rendezett öltözékben foglalja el a helyét az ebédlőben 
Saját szobában való étkezés csak egészségügyi állapot figyelembe vételével – intézményvezető 
ápoló,  osztályvezető ápoló engedélye alapján történhet, ápoló, gondozó munkatársak segítségével, 
felügyeletével 
Diétás étkezés csak orvosi javaslatra történik. Amennyiben a diétát Ön visszautasítja, kérjük 
szíveskedjen azt írásba foglalt nyilatkozatban megtenni! Étkeztetésben, csak az részesülhet, aki az 
étkezésnél jelen van, kivétel a hivatalos ügyben távollévők 
El nem fogyasztott étel az ebédlőből nem vihető ki! 
Élelmiszer hűtőszekrényben (székhely, telephelyek), illetve az arra kijelölt tároló helyen saját 
névvel ellátott ételdobozban tárolható 
A csomagban érkezett vagy a látogatótól kapott, étkezőből elvitt romlandó élelmiszert a 
hűtőszekrényben (névvel, dátummal ellátva) lehet elhelyezni. 
Ha valaki az alapvető higiénés és/vagy élelmiszerbiztonsági előírások be nem tartása miatt a saját 
szobájában tárolt élelmiszerektől megbetegszik, annak következményeiért nem tudunk felelőssége 
vállalni. Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket az élelmezésvezetővel és az osztályvezető 
ápolókkal szíveskedjenek megbeszélni. Az ápoló, gondozó munkatársak heti két alkalommal, 
dokumentálás mellett köteles ellenőrizni az ételtárolást, és a talált romlott, lejárt szavatosságú 
élelmiszert, annak tulajdonosának tájékoztatása mellett meg kell semmisítenie 
Önmaguk és a közösség érdekében kérjük, tartsák be a fentieket, mert a romlott élelmiszer 
ételmérgezést okozhat! 

Az étlap szerkesztését Élelmezésvezető, illetve szakképzett Dietetikus nővér végzi 
Kérjük, hogy élelmezéssel kapcsolatos kérdéseit, javaslatait a fogalmazza meg, és dobja be az 

„Ötlet ládába”! 
Az étkezést a lakók egészségi állapotának és a vonatkozó előírásoknak megfelelően higiénikus 
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körülmények között, saját konyha működtetésével biztosítjuk. 
Az étkezési időpontoktól (részletezve lásd az előző pontokban) eltérni csak indokolt esetben 
lehetséges (pl. külső programok, látogatók fogadása, stb.), mivel közegészségügyi szempontból az 
élelem tárolására, utólagos felszolgálására nincs módunk. 
Intézményünk Intézményvezetői, Szakorvosi, Háziorvosi, Dietetikus és Vezető ápolók 
javaslatára, kérésére a következő diétás ételeket tudja biztosítani: Normál étrend, Diabetes, 
Diabetes- májkímélő, Diabetes-Giordano-Giovanetti (G.G), Diabetes-purinszegény, Diabetes- 
tejfehérjementes, Syncumár, Ulcus- májkímélő, Pancreatitis- epekímélő, Koleszterinszegény, 
Gluténmentes, G.G., Purinszegény, Purinszegény- epekímélő, Ca és fehérjedús étrend 
 
Egészségügyi ellátás 
Az intézmény, szakápolási engedéllyel rendelkezik, ezáltal biztosítja az igénybe vevők 
egészségügyi ellátását. 
Ennek keretében gondoskodik az igénybe vevő: 

 az egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletéről 
 szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról 
 kórházi kezeléshez való hozzájutásáról 
 szakápolási ellátásról 

 
Az otthon gondoskodik a lakók egészségügyi ellátásáról. Az intézmény orvosai valamennyi lakó 
egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik, szükség esetén felírják a szükséges 
gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, melyek beszerzéséről az otthon gondoskodik. Az 
intézmény orvosai szükség esetén megírják a szakorvosi és kórházi beutalókat, az ápoló 
munkatársak szükség esetén a lakókat a vizsgálatokra és a kórházba elkísérik. Egyéb esetekben 
betegszállító igénybevételével történik a lakók vizsgálatra történő eljuttatása. Az ápoló 
munkatársak a beteg lakókat ápolja, gondozza. A lakók az otthonban orvosi javaslatra 
gyógytornakezelésben is részesülhetnek. 
Szükség esetén az ápoló munkatársak az orvosi ügyeletet, illetve a mentőszolgálatot értesítik. 
Az Intézmény székhelyén és a telephelyeken házi orvosok-, és pszichiáter szakorvos látja el a 
feladatot. 
Az intézmény által alkalmazott orvosok, szakorvosok rendelési ideje, helyszíne a székhelyen és a 
telephelyeken kifüggesztett időpontokban történik, melyről a szolgálatot teljesítő szakdolgozóktól 
kérhető további felvilágosítás. 
 
Kérjük Önt, hogy 

 A beköltözést követő első, háziorvosi, és pszichiátriai szakorvosi rendelésen (időpontról 
osztályvezető ápoló értesíti) szíveskedjen megjelenni állapotfelmérés céljából. 

 Egészségügyi probléma esetén, elsősorban saját érdekében, azonnal forduljon a 
szolgálatban lévő osztályvezető nővérhez, vagy a műszakvezetőhöz. 

 Amennyiben társa rosszullétre panaszkodik, azzal segít, ha jelzi azt a legközelebb 
tartózkodó ápolónak-gondozónak! 

 Orvosok feladata: Egészségi problémák, alapdiagnózishoz társuló betegségek, 
szövődmények, egyéb organikus elváltozások diagnosztizálása, a terápia megállapítása. Az 
indokoltnak tartott kiegészítő vizsgálatok, kezelések, konzíliumok elrendelése 
(belgyógyászat, bőrgyógyászat, szemészet, laboratóriumi vizsgálatok, stb.). 

 
Háziorvosi rendelés: 
Minden osztályon az orvosi rendelőben történik 
Fekvőbetegek esetében: ágymelletti vizit 
Rendelési idő „B” és „C” épületben 
Rendel: Dr. Rojkó László  
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Rendelési idő: H-Sz-P: 13-16 óráig  
Illetve szükség szerint 
Rendelési idő „A” épületben 
Rendel: Dr. Bodnár Zoltán 
Rendelési idő: K:Cs-13-16 óra 
Illetve szükség szerint 
Pszichiáter szakorvosi rendelés 
Rendel: Dr. Pollák Csaba 
Rendelési idő: Minden páros hét szerda: 17-19 óra 
 
 Orvosi ellátást, panasz esetén az a lakó veheti igénybe, aki jelzi panaszait, vagy, amikor az 

osztályvezető ápoló, vagy műszakvezető ápoló–szükség szerint az Önnel történt egyeztetés 
után - úgy ítéli meg, hogy személyes megjelenése az orvosi rendelésen indokolt.  

 Amennyiben fekvőbeteg - gyógyintézeti kezelést vesz igénybe az Ön által megjelölt 
hozzátartozóját, illetve törvényes képviselőjét, a lehető legrövidebb (maximum 12 óra) időn 
belül, a megadott elérhetőségi módon tájékoztatjuk. 

 Járványos megbetegedés esetén bevezetett rendkívüli szabályokat az intézményben 
tartózkodó valamennyi személy köteles betartani! 

 Gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel való ellátás. Kérjük, tartsa be, vegye igénybe 
a kezelő orvos által előírt, vagy szükség esetére elrendelt gyógyszeres terápiát. 

 Orvosi szempontból nem szükségszerű, és nem ellenjavallt gyógyszert, gyógyszernek nem 
minősülő készítményt, saját igénye alapján vásárolhat, azt a központi egészségügyi 
ügyeleti helységben nyilvántartásba vétel, adagolás és tárolás céljából elsősorban saját 
érdekében - le kell adnia! Abban az esetben, ha a gyógyszereit Ön önállóan kezeli, akkor 
bemutatási kötelezettsége van. 

 Az egészségügyi ellátásához szükséges gyógyászati segédeszközöket, gyógyszereket a 
vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény biztosítja az Ön részére. 

 
Egészségmegőrzést szolgáló tevékenység 
Szűrővizsgálatok 

 A jogszabályban - például: tüdőszűrés -, valamint az intézmény szakmai programjában - 
például testsúly, vércukor, vérnyomás, haskörfogat, kültakaró rendszeres ellenőrzése - 
meghatározott egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező. 

 Egyéb megbetegedés megelőzését, állapotkövetést szolgáló - intézményben 
térítésmentesen biztosított - szűrővizsgálaton - például szemészet - való részvétel ajánlott. 

 
Egészségmegőrzés, életminőség javulás 
A helyes egészségmagatartást támogató, segítő programok szervezése rendszeresen történik, 
melyen kérjük, érdeklődési körének megfelelően szíveskedjen részt venni! 
 
Elhalálozás, végtisztesség 

 Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását team munkában az 
intézetvezető, intézményvezető ápoló, osztályvezető ápoló, szociális és terápiás munkatárs, 
és intézményi gondnok- szervezi.  

Gondoskodni szükséges az elhunyt: 
1. elkülönítéséről, 
2. végtisztességre való felkészítéséről, 
3. nyilvántartás felvételekor a kérelmező által megnevezett, és nyilvántartásban rögzített 

hozzátartozó, illetve törvényes képviselő értesítéséről, 
4. ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki 

végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. 
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Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában 
műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni 

 A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. 
Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak 

 Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a 
takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása 
esetére, az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről 

 Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt 
személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési 
önkormányzatnál. 

 Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre 
emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével 
felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem 
szállítja el, az intézmény azt értékesítheti, vagy felhasználhatja (Ptk. 196-197. §). 

 
Korlátozó intézkedés eljárásrendje 
 
A korlátozó intézkedés alkalmazásának eljárási szabályai 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
94/G. § (8) bekezdése alapján az intézet ellátottjai ápolási, gondozási tevékenysége során, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. SzCsM rendelet) megfelelően, 
a szükség esetén alkalmazandó korlátozó intézkedés alkalmazásáról az alábbi eljárásrend kerül 
kialakításra, mely szabályozás a Házirenden keresztül a Szakmai Program elválaszthatatlan részét 
képezi. 
 
Általános szabályok 
Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, fizikai, kémiai) kizárólag sürgős szükség 
esetén, illetőleg a lakó vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, csak a 
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartási! Fogyatékos személy korlátozható. 
Veszélyeztető magatartás: ha a lakó pszichés állapotának zavara következtében, saját vagy 
mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet és az állapotának jellegére 
tekintettel a sürgős, másik intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt; 
Közvetlen veszélyeztető magatartás: ha a lakó - pszichés állapotának akut zavara következtében 
- saját vagy mások életére, testi épségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. 
A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának terjes időtartama alatt az emberi 
méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez fűződő jogokat 
mindenki köteles tiszteletben tartani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben 
azok gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját. Kínzó, kegyetlen, 
embertelen, megalázó vagy büntetlen jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. 
Az intézkedés csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető 
állapot tart. 
 
 
A korlátozó intézkedések elrendelése 
Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését 
követően kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére a 
pszichiáter szakorvos, vagy az intézet orvosa, az orvosok elérhetőségének hiányában az 
intézményvezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost haladéktalanul értesíteni kell a 
korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról, akinek két órán belül jóvá kell hagynia, és a 
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jóváhagyását legkésőbb tizenhat órán belül írásban kell rögzítenie. Ennek hiányában a korlátozást 
meg kell szüntetni. 
A döntést a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazását megelőzően, ha ez nem lehetséges, az 
intézkedés megtételét követően azonnal a külön jogszabályban (az 1/2000. SzCsM rendeletben) 
meghatározott írásos formában dokumentálni kell. 
 
Végrehajtásának elrendelése esetében tájékoztatási kötelezettség terheli az Intézetet a 
következők szerint: 
a) Az ellátottat: 

 szóban, az elrendeléséről és formájáról, valamint 
 a korlátozó intézkedés feloldásáról 

b) Az ellátott törvényes képviselőjét: 
 szóban, a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás 

alatt vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról 
 a korlátozó intézkedés feloldásáról 
 A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap 

másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselőjének 
c) Az intézet ellátottjogi képviselőjét: 

 Az elrendelést követő 48 órán belül, írásban 
 
Az ellátottat és a törvényes képviselőjét - előzetesen vagy az eljárás alatt - szóban az 
elrendelő orvos vagy annak hiányában az intézményvezető ápoló tájékoztatja. 
Korlátozó intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítések rendje: 
Amennyiben az intézményvezető ápoló rendeli el: haladéktalanul értesíti az Intézet orvosát, ha az 
orvos nem elérhető, úgy a telefonos értesítést félóránként meg kell ismételni. Engedélyének 
hiányában a korlátozó intézkedést a 2 óra elteltével meg kell szüntetni. 

 Az elrendelő orvos minden esetben értesíti az intézményvezetőt. 
 Az intézményvezető értesíti az ellátottjogi képviselőt. 
 A pszichiáter szakorvost konzultáció érdekében minden esetben értesíteni szükséges a 

szakmai véleménye céljából.  
A tájékoztatási kötelezettséget az alábbiak vonatkozásában kell megtenni: 
 Az elrendelő és foganatosító személy neve, beosztása 
 Az elrendelés rövid indoklása 
 Az alkalmazott korlátozó intézkedés pontos meghatározása 
 A korlátozó intézkedés megkezdésének ideje, a várható időtartam, illetőleg a korlátozó 

intézkedés feloldásának ideje 
 

Amennyiben az azonnali értesítéskor a körülmények a pontos adatok megadását kizárják, a teljes 
adatok körét az akadályozás elhárulását követően, haladéktalanul pótolni szükséges. 
A panasz megfogalmazásában, intézkedésben segítséget nyújthat az ellátottjogi képviselő. A 
veszélyeztető magatartást nem tanúsító ellátott kerekesszékben történő biztonsági rögzítése 
(foglalkoztatás, séta stb. esetén), melyet a kiesés elkerülése végett alkalmaz az ápoló 
munkatársak nem minősül fizikai korlátozásnak, így a korlátozó intézkedés szabályait itt 
nem kell alkalmazni. 
 
Korlátozó intézkedések módjai 
A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai: 

 Csak a legvégső esetben folyamodhat az ápoló munkatársak ehhez a módszerhez. Az idős 
és fogyatékos legtöbb esetben empatikus, szeretetteljes magatartással, szükségletei 
kielégítésével megnyugtatható. A fizikai korlátozás tapasztalati megfigyelések szerint 
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mentálisan nagyon megviseli a beteget. Ezen módszer alkalmazását részletesen indokolni 
szükséges írásban a beteg ápolási - gondozási anyagában. 

 A fizikai korlátozás szükségességét az elrendelő 2 óránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt 
a feloldásáról. 

A fizikai korlátozás módjai: 
 szabad mozgás korlátozása/rögzítés, lekötés, 
 fokozott ellenőrzés/elkülönítés. 

 
Tartós veszélyeztető magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott lakók 
esetében a lakóegység, illetőleg az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása. Az 
intézet területén történő mozgás korlátozása esetén - ide nem értve az elkülönítés, testi kényszer, 
rögzítés és lekötés eseteit - a szükségességére vonatkozó felülvizsgálatot, dokumentációt és 
jelentést 168 óránként kötelező elvégezni. 
 
Kémiai korlátozás - a veszélyeztető, illetve a közvetlenül veszélyeztető magatartás 
elhárításihoz szükséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása. 
További szükségességét az orvos 4 óránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról. 
 
A kémiai korlátozás módjai: szükség esetén kiírt gyógyszerek (injekciót kizárólag orvos 
adhat be). 
 
A fizikai és kémiai korlátozás egymás mellett is alkalmazható. A korlátozás csak addig tarthat, 
illetőleg olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. A 
korlátozó intézkedések alkalmazásakor a lakó szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a 
szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. 
 
 
Megfigyelési szabályok a korlátozó intézkedés során 
Korlátozó intézkedések alkalmazása esetén, a korlátozás ideje alatt az ellátott állapotát és testi 
szükségleteit (amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és 
ezeknek a beteg állapotának megfelelő kielégítését) rendszeresen ellenőrizni kell. Az ápoló 
munkatársak legalább 15 percenként (szükség esetén, elrendelésre gyakrabban, akár folyamatosan 
is) ellenőrzi a lakó szükségleteit. Az észlelést végző dolgozó a gondozott állapotában fellépő 
jelentős változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni az elrendelőnek. A lakó egészségügyi 
dokumentációjában az ellenőrzés tényét és eredményét fel kell tüntetni. 
 
Kötelező adminisztrációs intézkedések 

 A korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - az 
1/2000. SzCsM rendelet mellékletében meghatározott adatlapot ki kell állítani 

 A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást az 1/2000. SzCsM 
rendelet mellékletében található betétlapon kell részletesen feltüntetni. Az ápoló munkatárs 
a lakó valamennyi ellenőrzését, és észlelt szükségleteit a betétlapon rögzíti 

 Az adatlapot és a betétlapot az intézményvezető, valamint az intézeti orvos vagy a 
pszichiáter/neurológus szakorvos írják alá 

 A kitöltött és aláírt adatlapot az ellátott gondozási tervéhez kell csatolni 
 A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap 

másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselőjének, 
valamint az ellátottjogi képviselőnek 

További lépések leírása: 
 A kényszerintézkedés a lakókban, munkatársakban feszültséget, szorongást kelthet. Fontos 

ezeknek az utólagos megbeszélése, lakók esetében nagycsoporton, munkatársak esetében 
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esetmegbeszélő csoporton 
 Veszélyeztető állapot lezajlása után az ellátottal meg kell közösen beszélni a történteket 
 Együtt kell meghatározni a korai figyelmeztető tüneteket és a szükséges teendőket 
 A kötelező adminisztráció elvégzéséért az intézményvezető a felelős 

A lakók biztonságáról 
A lakók biztonságáról az intézmény kétféleképpen gondoskodik: 
a.) Az intézmény területére való belépés ellenőrzött és dokumentált módon történik. 
b.) Az intézmény munkatársai folyamatos munkarendben dolgoznak, így az intézmény felügyelet 

nélkül – nem marad. 
Az intézmény nem korlátozhatja az intézményi ellátást igénybevevőt személyes tulajdonát képező 
tárgyai, mindennapi tárgyai használatában, kivéve, ha azok veszélyt jelentenek az intézményben 
élők testi épségére. 
Az intézményi ellátást igénybe vevő pszichés állapotának megfelelően veszélyeztető tárgynak 
minősül: 
szúró, vágó eszközök; varrótű, horgolótű, kötőtű; borotva;gyógyszer;vegyszer;drog; alkohol 
A veszélyeztető tárgyak birtoklásának a feltételei a következők: Szúró, vágó eszközök, kötőtű, 
horgolótű, varrótű, borotva: Stabil pszichés és mentális státuszban levő ellátást igénybe vevő 
korlátlanul használhatja ezeket az eszközöket, ha azokat használaton kívül zárható helyen tárolja. 
Intézményünk többi ellátottja ezeket felügyelettel használhatja, az eszközök használaton kívüli 
elzárásáról az ápoló, valamint a fejlesztő, szociális és terápiás csoport köteles gondoskodni. 
 
Gyógyszer: 
Intézményünk tárolja, illetve kiosztja minden ellátottnak az orvosi terápiához szükséges előírt 
gyógyszereket és gyógykészítményeket, ezért az ellátottak semmilyen gyógyszert nem tarthatnak 
maguknál. 
 
Alkohol, drog: 
Intézményünkben az ellátást igénybe vevők olyan gyógyszeres terápiában részesülnek, amelyek 
kizárják az alkohol és a drog fogyasztását. Ezek tartása sem megengedett. 
A részlegek megbízott vezetői, vagy a korlátozó intézkedésekre, krízishelyzetekre kijelölt 
személy(ek) kötelesek a veszélyt jelentő tárgyak számára előírt tárgyi feltételeket biztosítani. 
Az osztályvezető ápoló gondoskodik a veszélyt jelentő tárgyak számára előírt tárgyi feltételek 
ellenőrzéséről és betartásáról. 
 
Gyógyszertérítés 
Az 1/2000.(1. 7.) SzCsM rendelet 52.§ rendelkezései alapján biztosítjuk a gyógyszereket és 
gyógyászati segédeszközöket. 
 
Az intézménynek készleten kell tartania az eseti gyógyszerkészletbe tartozó 
gyógyszercsoportokból az 

1. ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő 
gyógyszermennyiséget. Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres 
gyógyszerszükségletének megfelelő, a rendszeres gyógyszerkészlet szerinti 
gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez való hozzájutást biztosítja, ennek keretében 
gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres 
gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézményvezető ápolója, 
illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata alapján, ennek során figyelemmel 
kell lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is. Az eseti és rendszeres 
gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az 
injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz 
szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, 
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indikátorcsíkokat (alap gyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi 
térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként 
fizetendő díj költségét is - kell biztosítani. 

2. Az intézmény az alap gyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök 
közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás 
által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alap 
gyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő 
részére. 

3. Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni 
gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján 
dobozonként fizetendő díj költségét is - a 4. pontban foglalt esetek kivételével - az ellátást 
igénybe vevő viseli. 

4. A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybe vevő rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükségletének 
a) teljes költségét, ha 
 az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(nyugdíjminimum) meghatározott százalékát, vagy 

 az ellátást igénybe vevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja 
b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése 

után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak a meghatározott 
százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni 
gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az 
ellátást igénybe vevő jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az 
egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. 

5. A 4. pontban foglaltaktól eltérően az intézmény nem köteles az egyéni 
gyógyszerszükséglet költségének a viselésére, ha az ellátást igénybe vevő tartására más 
személy köteles és képes, vagy az ellátást igénybe vevő a 4. pont b) pontja szerinti 
gyógyszerköltség reá eső részét nem fizeti meg. 

 A gyógyszerszükséglet felmérésére és felírására a háziorvos jogosult, kivétel a 
szakrendelőben javasolt gyógyszerek (ez esetben is felméri a háziorvos a 
gyógyszerszükségletet). 

 A gyógyszerek rendszeresen felírásra és megrendelésre kerülnek a háziorvossal történő 
megbeszélés alapján. 

 Kérjük, hogy egyéni kéréseiket szíveskedjenek eljuttatni az osztályvezető ápolóhoz! 
 A receptre felírt gyógyszert igyekszünk a legrövidebb időn belül beszerezni, átadni. 
 A gyógyszerek adagolása és annak nyilvántartása egyéni gyógyszernyilvántartás alapján 

történik. A lakó és a hozzátartozók által beszerzett és adagolt gyógyszerekért az 
intézmény felelősséget vállalni nem tud, ezért mindenki számára felkínáljuk a 
gyógyszerek adagolását. Indokolt esetben ezt a háziorvos elrendelheti, 

 Az ellátott megtagadhatja az intézmény orvosa által rendelt gyógyszer bevételét, de ezt a 
tényt a lakó vagy gondnoka aláírásával együtt a kartonon rögzíteni kell. Egyéb esetben az 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről rendelkezései az irányadóak. 

 Az intézmény elsősorban az alapgyógyszereket, a rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet körébe, valamint a közgyógyellátási igazolványra felírható 
gyógyszereket biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs 
közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer. 

Az ellátást igénybe vevők részére az alábbi Gyógyszereket kell térítésmentesen biztosítani: 
injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges 
kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat, valamint az 
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1/2000 évi SZCSM rendeletében meghatározott Gyógyszercsoportok alapján összeállított listában 
szereplő gyógyszereket. A listán szereplő gyógyszereket a háziorvos, intézményvezető ápoló és a 
gyógyszeres nővér havonta ellenőriz, szükség esetén változtatást végez. 

Dohányzás, kábítószer-, és szeszesital 
Dohányozni a szobákban - elsősorban tűzvédelmi előírások miatt, másrészt a személyes biztonság 
érdekében - TILOS. Kérjük dohányos lakóinkat, hogy a dohányzásra kijelölt helyet vegyék 
igénybe, és legyenek tekintettel a nem dohányzók védelmére is. 
Szeszesital kulturáltan és mérsékletesen kis mennyiségben fogyasztható, ha azt a lakó egészségi 
állapota, gyógyszerelése, gyógymódja lehetővé teszi. Fontos, hogy az alkoholt fogyasztó lakó 
magatartása ne zavarja az otthon rendjét és a többi lakó nyugalmát. 
 
Rendszeres mértéktelen alkohol fogyasztása esetén az intézményvezető utasítása alapján az 
Érdekképviseleti Fórum kezdeményezheti - a többi lakó jogának és védelmének érdekében - 
az alkoholizáló, a közösségi együttélés szabályait nem tisztelő lakó áthelyezését, intézményi 
jogviszonyának megszüntetését. 
Saját felelősség terheli azt, aki gyógyszer szedése mellett alkoholt is fogyaszt, és ebből 
egészségügyi problémája keletkezik! 
A kábítószer birtoklását és fogyasztását és terjesztését a törvény bünteti, az ezekkel való 
visszaélés tilos és feljelentést von maga után. 
 
Panaszjog 
Panaszjog gyakorlásának részletes szabályai: 
A korlátozó intézkedés eljárásával szemben az ellátott, vagy törvényes képviselője panasszal élhet 
az osztályvezető ápoló, az intézményvezető ápoló, az intézmény vezetője, az intézmény orvosa, a 
fenntartó és az ellátottjogi képviselő felé, vagy fordulhat jogsegélyszolgálatokhoz, 
érdekképviseleti szervekhez és a bírósághoz.  
A fentiek megkerülése a házirend megszegését jelenti! 
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az 
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén az osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló 
illetve az intézményvezető felé lehet fordulni panasszal szóban, vagy írásban. Az intézmény 
vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 
eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért 
egyet az intézkedéssel, nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 
 
Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje 
Az intézmény területét a lakók - a feltételek megléte esetén - bármikor szabadon elhagyhatják. 
Eltávozáskor és megérkezéskor a lakó a portán az erre a célra rendszeresített nyilvántartó füzetbe 
felírja a nevét, az eltávozás majd az érkezés várható időpontját, valamint az eltávozás célját.  
A lakó az intézményben használatban lévő „Eltávozási kérelem” kitöltését, majd 
engedélyezését követően hagyhatja el az intézetet! 
Hosszabb távozás esetén (legalább, vagy 12 órától hosszabb) kérjük a lakót és a törvényes 
képviselőjét, hogy jelezze, hol fog tartózkodni távollétében és szükség esetén milyen címen, 
telefonszámon érhető el. 
 
A távozás feltételei: 

 Eltávozási kérelem kitöltése, engedélyeztetése 
 Önálló távozáshoz megfelelő egészségi állapot 
 A gondnokság alatt álló lakók, valamint önálló távozáshoz nem megfelelő egészségi 

állapotú lakók esetén megfelelő személyi kíséret biztosítása 
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Több napos távollét feltételei: 
 Megfelelő fogadó háttér (lakás, család) 
 Gondnokság alatt álló személy esetén az írásban felhatalmazott személy kíséretével történő 

eltávozás 
 Beteg személy esetén a személyi kíséret megléte 
 Egészségi alkalmasság 

 
Amennyiben valaki később kíván visszatérni az intézménybe, mint azt előre bejelentette, 
telefonon, vagy levélben jelezze a módosított visszatérési időpontot! 
A távollét időtartamára fizetendő személyi térítési díj a Térítési díj fejezet alapján történik. 

A több napra való távozáskor és visszaérkezéskor a nővér az intézményből elvitt intézményi 
ruhaneműkről, illetve gondnokság alatt álló lakó saját holmijáról is leltárt készít, a leltár egy 
példányát a lakó vagy gondnoka részére átadja. 
 
Távozáskor az intézmény a lakó rendelkezésére bocsátja a távollét időtartama alatt 
szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket. 
 
Az egyéni eltávozás korlátozását az intézményvezető, intézményvezető ápoló és osztályvezető 
ápoló jogosult elrendelni a korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok szerint valamint olyan 
esetekben, amikor a lakó vagy a hozzátartozója magatartásával másokat megbotránkoztat. Ilyen 
esetekben az eltávozás megtagadását az eseménynaplóba fel kell jegyezni, és arról az illetékes 
felettes személyt értesíteni kell. 
 
Térítési díj 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. 
Részletes szabályozása az ellátást igénybe vevőkkel kötött Megállapodásban, illetve az 1993. évi 
III. törvényben és a 29/1993. (II. 17.) Kormány rendeletben található. 
1. Az intézményi ellátásért elsősorban az ellátást igénybe vevő térítési díj megfizetésére 

köteles. Amennyiben az intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja 
megfizetni az intézményi térítési díjat, úgy: 
 az ellátásban részesülő havi jövedelme, 
 az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában 
 a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme figyelembevételével szükséges a 

térítési díjat megfizetni. 
2. Az intézményi térítési díj alapját Tiszavasvári Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg. 
3. A személyi térítési díjat számlázást követő hónap 10. napjáig kell kiegyenlíteni. 
4. Hozzátartozók a megállapított személyi térítési díjat az intézmény pénztárában, a rendelkezésre 

bocsátott befizetési utalványon, vagy átutalással az intézmény számlájára kötelesek befizetni, 
legkésőbb a 3. pont szerinti időpontig. 

5. Az ellátásban részesülő személy 
 A hatvan napot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 

%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.  
 A hatvan napot meghaladó távolléte idejére: 

a., Egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított 
személyi térítési díj 40 %-át, 
b., Egyéb esetekben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. 

1. A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, havonként 
összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Ha a kötelezett a felszólítás 
ellenére nem fizeti meg a hátralékot, az intézmény közadók módjára történő behajtását a 
felügyeleti szervnél kezdeményezi. 
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Az ellátásban részesülő személyek egymás közti, valamint a hozzátartozóikkal való 
kapcsolattartás szabályai 
 
Intézmény nyitvatartási ideje 
A látogatás rendje 
Az intézmény nyitvatartási ideje folyamatos, de a látogatási idő korlátozott. 
A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban: 
1. A többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje: 9 00 -1800 óra közötti időszak. 

20°° óra után az otthonba látogató az Intézményvezető, vagy a vezető ápoló tudtával, csak 
indokolt esetben tartózkodhat. 

2. Az étkezőben étkezési időben csak az étkezők tartózkodhatnak, a látogatókat kérjük, hogy a 
részleg vendégszobájában vagy a folyosón várakozzanak! 

3. Az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető. 
4. Súlyos beteg (haldokló) esetében a mellette való tartózkodást biztosítjuk. 
5. Kérjük a látogatókat, hogy a lakószobákban ne szereljenek fel semmilyen tárgyat, ne 

nyúljanak a villamossági berendezésekhez! A berendezésben munkatársaink segítséget 
nyújtanak. Ha rendellenességet észlelnek, kérjük, szíveskedjenek munkatársainknak jelezni. 

6. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső kapcsolatainak 
alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításához, 
telefonon történő kapcsolattartásához. 

7. Az orvos, illetve az intézményvezető ápoló tudta nélkül külön gyógyszert kérjük ne hozzanak 
az ellátottaknak. 

8. A lakó kérésére az intézménybe látogatót a látogatásoktól el lehet tiltani. 
9. Kérjük a látogatókat, hogy az intézmény területén ügyeljenek a rendre, tisztaságra és az 

otthonban tartózkodók nyugalmára. 
10. Kérjük látogatóinkat, vegyék figyelembe az idős emberek igényét, tiszteljék az általuk 

kialakított napirendet, mivel ez az ő otthonuk. 
11. A közösségi szabályokat rendszeresen megsértő látogatókat az intézmény vezetője 

felszólíthatja az intézmény elhagyására. 
12. Az otthon dolgozói a lakókkal tiszteletteljes, udvarias és barátságos magatartást kell 

tanúsítsanak. A lakóktól, vagy hozzátartozóiktól munkájukért ellenszolgáltatást nem 
fogadhatnak el, a lakókkal adás-vételi szerződést nem köthetnek. 

13. A lakók és a dolgozók együttesen arra törekszenek, hogy az otthon légköre kellemes, 
barátságos legyen. 

14. Ennek megteremtéséhez a lakók is segítséget nyújtanak avval, hogy egymással és a 
dolgozókkal tisztelettel bánnak, udvariasságot és megértést tanúsítanak. 

15. Az otthon lakói kéréseikkel, problémáikkal elsősorban az őket közvetlenül ellátó 
ápolónőkhöz, gondozónőkhöz, munkatársakhoz fordulhatnak, de megkereshetik az otthon 
bármelyik vezetőjét is. Az otthon valamennyi dolgozója köteles a hozzá forduló lakónak 
segítséget nyújtani, részére a szükséges tájékoztatást megadni, őt ahhoz a dolgozóhoz 
irányítani, akitől problémája megoldásához érdemi segítséget kaphat. 

16. Az otthonban dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Alkoholt az otthon területére 
behozni csak korlátozott mértékben szabad. A behozott italokat az ügyeletes vezető 
ápolónőnek meg kell mutatni. Italt fogyasztani az otthonban csak olyan mértékben szabad, 
hogy az ittasságot ne okozzon. Az ittasság és az ittas állapotban történő rendzavarás a 
házirend súlyos megsértésének minősül. Ha az ellátott ittassága illetve bármilyen más okok 
hatására, pszichés állapotában bekövetkezett zavar miatt saját vagy mások testi épségét 
veszélyezteti, úgy a korlátozó intézkedések alkalmazására van lehetőség. 

17. A lakók a közös helyiségeket, lakószobákat, szórakoztató eszközöket úgy használhatják, hogy 
azzal mások nyugalmát ne zavarják, 22 óra után a tv-t, rádiót le kell halkítani, beszélgetni, 
közlekedni is csak csendesen szabad. A lakók ügyelnek az otthon rendjére és tisztaságára, a 
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közösen használt helyiségeket használat után rendben és tisztán kell hagyni. 
18. Az intézmény egy évben két alkalommal hozzátartozói értekezletet tart. Ezek általában az 

anyák napjához, illetve a karácsonyi rendezvényünkhöz kötődnek. A hozzátartozói 
értekezleten tájékoztatást kapnak a hozzátartozók, ill. a gondnokok az intézmény életét érintő 
általános eseményekről (úgy mint egy esetleges épület felújítása, kirándulások, szabadidős 
programok), valamint személyesen is érdeklődhetnek hozzátartozójuk felől (ezt egyéb más, 
tetszőleges időpontban is megtehetik). Ezeken az alkalmakon a hozzátartozók és gondnokok 
egy állapotleírást kapnak hozzátartozójukról, ami tartalmazza az elmúlt félév személyes 
eseményeit, az esetleges fejlődés, fejlesztés eseményeit, eredményét. 

 
Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok 
A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakó élhet. 
Az otthon segítséget nyújt abban, hogy különböző felekezetek képviselői felkeressék a lakót, ha 
erre az ellátott az intézmény vezetőjét kéri. 
A vallás szabad gyakorlása nem sértheti más ellátottak személyiségét, érdekeit és az Intézmény 
házirendjének szabályait. 
 
Szolgáltatások és programok a szakmai program alapján 
1. Szolgáltatások köre 
24 órás szakmai feladatot ellátó munkatársak általi felügyelet 

 Egészségügyi ellátás 
 Szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, kórházba 

szállítás megszervezése az intézményvezető ápolóval egyeztetve 
 Napi ötszöri/hatszori étkezés 
 Ruházat, textília biztosítása a meglévő ruhakészletből, ha szükséges 
 A ruházat, textília tisztítása, javítása 
 Takarítás 
 Hideg-melegvíz szolgáltatás 
 Áramszolgáltatás 
 Fűtésszolgáltatás 
 A személyi higiéné biztosítása érdekében a tisztálkodáshoz szükséges 

anyagok, eszközök szükség szerinti biztosítása 
 Televízió kábelcsatorna 
 Közösségi helységek (társalgó) 
 Nővérhívó-rendszer  
 Programszervezés 
 Az ellátott ügyeinek intézésében szükség esetén segítségnyújtás 

 
2. Szociális és terápiás ellátás 
Az otthon lakói részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a Szociális és terápiás csoport 
nyújt segítséget. Mindennapos programok a mozgást, és sportolási lehetőséget biztosító 
foglalkozások, valamint az egyéni és csoportos beszélgetések. 
Az otthon biztosítja 

 a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a lakó családi 
és társas kapcsolati fenntartásának feltételeit 

 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 
megbeszélést, a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást 

 a gondozási terv megvalósítását, 
 a hitélet gyakorlásának feltételeit, és 
 segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és 
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működését 
A programokban való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi 
állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbijuknak, de a közösségért 
tenni akarók a műsorok, kirándulások stb. szervezésében is részt vehetnek. A lakók az otthonban 
működő kulturális szolgáltatásokat önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 
A nyaralás, kirándulás, színház-, múzeumlátogatás stb. költségei a lakót terhelik. A szociális és 
terápiás csoport szervezi a foglalkoztatást, az ebben való részvétel a lakók részéről önkéntes. 
A meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása érdekében az ellátást igénybe vevő életkorának 
és egészségi állapotának megfelelően önkéntes alapon történő foglalkoztatás az intézmény 
közvetlen környezetében végezhető (pl. viráglocsolás, kertészkedés, stb.). A kreatív 
foglalkozásokon való részvétel önkéntes, egyéni érdeklődés alapozza meg. 

 személyre szabott, egyéni foglalkozások 
 kulturális tevékenységek 
 szellemi és szórakoztató tevékenységek 
 hitélet gyakorlása, lelki gondozás 
 aktív testi-lelki megőrzés érdekében egyéni vagy csoportos tornák 

Az otthon lakói egyénre szabott bánásmódban részesülnek, és lehetőség van arra, hogy egyéni és 
csoportos formában segítő beszélgetéseken vegyenek részt. Ehhez a szociális és terápiás csoport 
dolgozói nyújtanak segítséget. 
 
Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és térítési díja 

 Bevásárlás (térítésmentes) 
 Lakóétkezőben a lakók részére – villanytűzhelyen, úgynevezett rezsón - főzési lehetőséget 

biztosít az intézmény. A rezsó használata csak és kizárólag saját felelősségre történhet, az 
osztályvezető ápoló, műszakvezető előzetes tájékoztatása, illetve a használati utasítás 
betartása alapján.  – Használata térítésmentes 

 Kávé,- üdítő automata, valamint büfé állrendelkezésre- saját készpénz   
 Az ingyenesen biztosított borotváláson és egyszerű hajnyíráson túl az intézmény 

megszervezi helyben igénybe vehető fodrász által biztosított szolgáltatásokat is. A fodrász 
igénybevétele, annak kifizetése az ellátott kötelessége. 

 Járvány, illetve szakmailag indokolt esetben az intézmény gépjárműveivel a gondozottak 
igény szerinti szállítását is végzi, ezen szolgáltatás térítésmentes. 

 Térítésköteles a Fogpótlás díja, szemüvegkészítés, nagyothalló készülék díja, magánmentő 
szolgálatok igénybe vétele, amennyiben ezeket a Gondozott egyedi igénye szerint. 

 
Adatkezelés 
A személyes gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

 a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a kérelmező telefonszámát, lakó- és 
tartózkodási helyét, értesítési címét 

 a kérelmező állampolgárságát, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan 
jogállását, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot 

 a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adatot 
 a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója 

természetes személyazonosító adatait, telefonszámát, lakó- és tartózkodási helyét vagy 
értesítési címét 

 a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontját 
 soron kívüli ellátásra vonatkozó igényt 
 az egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozási szakaszai lefolytatásának időpontját 
 az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét 
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 az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátumát, az ellátás megszüntetésének 
módját, okait 

 a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat 
 a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntést, a férőhely elfoglalásának időpontját, 

közgyógyellátásban részesül-e 
Ha a törvény másképp nem rendelkezik a nyilvántartásokból a szociális ellátás megszűnésétől 
számított öt év elteltével - a szolgálati időre való jogosító ellátások kivételével - töröljük a 
személyes adatokat. 
A törlés módja: a név és az ellátás megszűnésének dátuma megmarad, a többi adatot 
olvashatatlanná kell tenni! 
 
A törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a kezelt adatokat a személyes 
azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetőleg azokból statisztikai célra 
adatot szolgáltathatnak. 
 
Egyéb esetben az ellátott írásos meghatalmazása alapján az általa megnevezett személy, vagy 
szervezet részére adható ki adat a fentieken kívül. 
Egyebekben, az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az 
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Nyilatkozat a személyes adat és különleges adatok kezeléséről: 

 Az intézményi jogviszony keletkezése napján az ellátást igénybe vevő írásban nyilatkozik 
arról, hogy a személyes adatok nyilvántartásához hozzájárul 

 A rendelkező nyilatkozatban szintén nyilatkozik arról, hogy az egészségügyi állapotával 
kapcsolatban ki az a személy, akinek állapota változásáról felvilágosítás adható (ugyanis 
az otthon az ellátott által megnevezett személyt tájékoztatja, ezzel tiszteletben tartva az 
önrendelkezési jogát) 

 Az egészségügyi adatokat rendelkezési nyilatkozat nélkül csak az ellátásban közvetlenül 
résztvevő munkatársak, illetve orvosok ismerhetik meg. Kórházba utalás esetén az 
egészségügyi dosszié kiadható a mentőtisztnek, kórházi orvosnak, egészségügyi ellátást 
végző munkatársának. 

 Jövedelemmel kapcsolatos adatokat megismerheti a mindenkori intézményvezető, 
gazdasági ügyintéző, illetve akit az ellátott írásban megjelöl. 

A nyilatkozatban az ellátott, illetve törvényes képviselője erről írásban nyilatkozatot ad. 
 
Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai 
1. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, jogosult halálával, 
 ellátott kérelmére 
 Az intézményi jogviszony megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes 

képviselője vagy a fenntartó felmondja. A fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, 
ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. 
Felmondási idő: a megállapodásban foglaltak szerint 

2. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: 
 másik intézménybe történő elhelyezése indokolt 
 házirendet súlyosan megsérti 
 intézményi elhelyezése nem indokolt 

3. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 
illetve törvényes képviselőjét: 
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 a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek vagyontárgyak elvitelének 
határidejéről, rendjéről és feltételeiről 

 
A lakók érdekvédelme 
Az érdekvédelem célja 
Az egyéni érdekek érvényesülésének elősegítése és a segítségre szoruló személy megfelelő 
információhoz juttatása. 
 
 
1. Az érdekvédelem módja 

 Az ellátott kérésére segítségnyújtás problémáinak megoldásában. Ez történhet egy segítő 
beszélgetés során szóban, vagy írásba lefektetve 

 Probléma közvetítése az érintett személy kérésére, vagy felhatalmazására az érintett személy 
felé 

 A segítő személy soha nem dönthet a segítséget kérő személy helyett, nem kényszerítheti rá 
saját akaratát 

 
Életveszély elhárítása az Otthon dolgozóinak a kötelessége, nem szükséges hozzá a veszélyben 
lévő hozzájárulása. 
 
2. Panasszal fordulhat a lakó vagy törvényes képviselője, illetve hozzátartozója, valamint a 

jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet az intézményvezetőhöz, illetve az 
Érdekképviseleti Fórumhoz, ha: 
 Intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri; Az intézmény 

dolgozói megszegik szakmai - titoktartási - és vagyonvédelmi kötelezettségeiket; Az ellátás 
körülményeit érintő kifogása van 

 
Érdekképviseleti Fórum 
Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: ÉF) az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók 
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Az érdekképviseleti fórum 
előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az 
intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves 
munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Megtárgyalja az 
intézményben élők panaszait, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Tájékoztatást 
kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével 
kapcsolatos feladatokban. Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más 
illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az 
intézmény vezetőjének lehet benyújtani, aki azt köteles haladéktalanul a fórum elnökéhez 
továbbítani. 
A szóban elmondott panaszról az intézet vezetőjének jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt az 
előzőek szerint továbbítani. 
Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben határoz 15 
napon belül. Értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges 
intézkedések megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges módjára is. 
 
Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is 
meghívja. 
Az Érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletesebb szabályait az ÉF 
Szabályzata tartalmazza. 
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Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az otthon egyes részlegeiben 
jól látható helyen kifüggesztettük. 
 
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai 

 Lakók: 4 fő 
 Intézmény dolgozói részéről: 1 fő - választás alapján 
 Fenntartó szervezet képviseletében: 1 fő - delegálás alapján 
 Hozzátartozó: 1 fő - választás alapján 

 
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a fórum elnökét. Az 
Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök 
dönt. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok 2/3 -a jelen van, s biztosított a 
lakók, illetve hozzátartozók választott tagjainak legalább 50%-os jelenléte. 
Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyv, emlékeztető készül. 
Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

 Az Érdekképviseleti Fórum megnevezését 
 Készítésének helyét és idejét 
 Meghallgatottak adatait és lakcímét 
 Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat 
 A jelenlevők és a jegyzőkönyvvezető aláírását 

Jegyzőkönyv egy-egy példányát meg kell küldeni az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény 
vezetőjének. Az Érdekképviseleti Fórum ügyrendjét saját maga határozza meg, üléseit szükség 
szerint tartja. 
 
1. Érdekképviseleti Fórum elnökének a feladata 

 Napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása, 
 Az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, 
 Gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről, jegyzőkönyv készítéséről, 
 Az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján, 
 A tagok munkájának segítése. 

 
2. Tagok feladata 

 észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény 
vezetőjénél 

 amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 
intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok felé, a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt 
megvizsgálhatja. 
 

3. Az Érdekképviseleti fórum tagság megszűnik 
 az intézményi jogviszony megszűnésével 
 lemondással 
 visszahívással 
 elhalálozással. 

 
Az érdekképviseleti Fórum tagja lemondással írásban továbbítja az Érdekképviseleti fórum 
elnökének. A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint indoklással, 
egyszerű szavazati többséggel történik. A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum 
elnöke kezdeményezheti az új tag megválasztását. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság 
szűnik meg, úgy az intézmény vezetője kezdeményezheti az eljárás lefolytatását a választás 
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szabályai szerint. 
Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést, illetve szolgáltatást igénybevevő részére nyújt 
segítséget jogai gyakorlásában. Ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában nyújt 
segítséget. 
 
Ellátottjogi képviselő neve: Lőwné Szarka Judit 
Elérhetősége:  
Fogadónap: Minden hónap 2. szerdai napja 
Fogadóidő: 8-12 óra 
Telefonon történő elérhetőség: 06-204899557 
 
Az ellátottjogi képviselő feladatai: 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  

b)  segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között 
kialakult konfliktus megoldásában,  

c)  segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget 
nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,  

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra 
illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást 
igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,  

e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben  foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről 
és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény 

vezetőjénél,  
h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés 

megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé,  
i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.  
Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik.  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az  
ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségéről.  
A szociális szolgáltató, intézmény vezetője, fenntartója, valamint az ellátottjogi képviselő által 
megkeresett hatóság a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az 
ellátottjogi képviselő észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi 
állásfoglalásáról, intézkedéséről őt tájékoztatja.  
Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi 
titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint 
kezelni. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Házirend hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az Házirend megalkotásával 
összefüggő szabályzatok. 
A Házirend naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
A szociális szolgáltatóknak és intézményeknek rendelkeznie kell Szakmai Programmal. A 
Szakmai Program megléte feltétele a működési engedélyeztetési eljárás megindításának. 
Az alkalmazottak és az ellátottak együttélésének főbb szabályait a Házirendben kell rögzíteni.  
Az SZMSZ és a Házirend a Szakmai Program mellékletét képezik. 
 
A Házirend módosítása ellátói oldalról egyoldalúan lehetséges törvényi szabályozás változása 
miatt, amit az ellátást igénybe vevők nem befolyásolhatnak, ekkor a módosításhoz nem 
követelmény a felek akarategysége. 
 
Tiszavasvári, 2022. Február  22. 
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Nyilatkozat 
 
 

Alulírottak: 
 .................................................................................................................  ....................................  
(ellátott)  
 ......................................................................................................................................................  
(hozzátartozó/törvényes képviselő) 
 
nyilatkozunk, hogy az intézmény vezetője tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A 
házirendben foglaltakat tudomásul vettük és annak tartalmával egyet értünk. 
 
Tiszavasvári, 20 ... év ................................. hó ........ nap 
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1. számú melléklet 
 
 
Házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályi háttér  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
 Intézményi Alapító Okirat 
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának, valamint a 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármestere, mint fenntartóintézmény 
működését szabályozását célzó, meghatározó rendeletei, utasításai, útmutatásai, ajánlásai 

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak módosításai 
 1992. évi LXIII. törvény az adatvédelemről 
 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet és annak módosításai a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 
 Az intézmény működése alatt szerzett tapasztalatok, és az ellátást igénybevevők 

véleménye 
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2. számú melléklet 
 
Szociális Intézmény tárgyi feltételeinek épületenkénti elosztása  
(Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám alatti telephely)  
 
 „A” épület „B” épület „C” épület 

SZOBÁK 
1 ágyas --- 5db 6 db 

2 ágyas 4 db 9 db 49 db 

3 ágyas 5 db 2 db 1 db 

4 ágyas 7 db  4 db 

BETEGSZOBA 

 1 személyes 1 személyes 2 személyes 

FÜRDŐ, MELLÉKHELYISÉG, ÖLTÖZŐ 

-Fürdő (közös 
használatban) 

2 db 
(kádas, zuhanyzós) 

1 db 
(kádas, zuhanyzós) 

19 db (kádas, 
zuhanyzós) 

(saját használatban )     
- WC 

(közös használatban) ( 
saját használatban) 

9 db 4 db 19 db 

- Dolgozói mosdó 1 db 1 db 3 db 

- Dolgozói öltöző 2 db   

TÁRSALGÓ 
- Társalgó (ebből 
zárható, mely alkalmas 
a négyszemközti 
beszélgetésre is) 

3 db (1 db zárható) 1 db (étkezőhellyel 
kiegészítve) 

2 db 

ÉTKEZŐ, TEAKONYHA 

- Étkező 2 db 1 db 3 db (egy zárható ) 

 

NŐVÉRSZOBA 

- Nővérszoba 
(orvosi vizitek 
lebonyolításához 
is) 

1 db 1 db 2 db 
 

 

450 FŐ ADAGRA ENGEDÉLYEZETT KÖZPONTI KONYHA 

EGYÉB 

- nővérhívó 
- akadálymentes 

épületek 

   nővérhívó Lift, fotocellás ajtók, 
nővérhívó 
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