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I. 

A házirend célja, hatálya 

 

- A házirend célja, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó 

Otthonának mindennapi életét szabályozza. Rögzíti az együttélés alapvető előírásait, 

az intézményi jogviszonyra vonatkozó megállapításokat, a jogosultak érdekvédelmét, 

az ellátás igénybevételének szabályait, megállapítja annak érdekében, hogy a lakók 

nyugalma, az intézet működése zavartalan legyen. 

- A házirend hatálya kiterjed az otthonban véglegesen elhelyezett lakóra, az intézet 

dolgozóira, az intézetben tartózkodó látogatókra.  

 

II. 

Az intézményi jogviszony 

 

- Az otthonba beutalt helyét megbeszélés alapján, állapottól függően a szakmai vezető 

jelöli ki. Törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint a házastársakat kétágyas szobában 

helyezzük el. Amennyiben ők kérik az elkülönítést is biztosítani kell. Az intézményi 

jogviszony kezdete az idősek otthoni férőhely elfoglalásával kezdődik. Az otthonba 

való felvételről az intézmény igazgatója dönt, aki az ellátás igénybevételének 

megkezdésekor az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt. Az intézményi 

jogviszony az idősotthoni gondozás megszűnéséig tart.  

 

III. 

Tájékoztatási kötelezettség 

 

- Az idősek otthonában való felvételről az intézményvezető tájékoztatja a szakmai 

vezetőt, a lakót és a hozzátartozóját az ellátás tartalmáról és feltételeiről 

- A lakót érintő, az otthon által vezetett nyilvántartásokról, különösen a hozzátartozók 

adatairól, a lakók vallásáról, temetéséről, a temetés vállalásáról, módjáról, a térítési díj 

megállapításához szükséges jövedelemről, ingatlanról, stb. 



- A lakót vagy törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja a korlátozó intézkedés 

szabályairól. 

- A lakó és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen látogatás, távozás, 

visszaérkezés rendjéről. 

- A házirendről, 

- Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről a fizetendő térítési díjról,  

- A lakók jogait és érdekeit képviselő szervekről tájékoztatást ad. 

- A lakó és hozzátartozója az otthonba történő felvételkor köteles nyilatkozni, hogy a 

tájékoztatásban foglaltakat megismeri, tudomásul veszi és tiszteletben tartja. 

- Adatokat szolgáltat a vezetett nyilvántartásokhoz. 

- Amennyiben személyi adataiban változás következik be, haladéktalanul közli az 

intézmény ügyintézőjével. 

 

IV.  

A szociális ellátás igénybevétele 

 

- A lakókat naponta négyszeri étkeztetésben részesítjük, az otthonra megállapított 

nyersanyag norma alapján.  

- Orvosi javaslatra diétás étkezést biztosítunk.  

- Az étkezés az ebédlőben történik, a házirend szerinti étkezési időben, melynek ideje 

reggeli 8-8,30-ig, ebéd 12.00-13.00-ig, uzsonna 15.00 órakor, vacsora 17.00-17.30-ig. 

- Ágyban fekvő betegeket lakószobájukban szolgáljuk ki.  

- A szobákban élelmet bevinni és tárolni tilos. Az élelem tárolására rendelkezésre áll a 

lakóknak: hűtőszekrény, melyben névvel és dátummal ellátott csomagokat lehet 

elhelyezni. A lakók számára fenntartott hűtőszekrényt folyamatosan ellenőrizni kell. 

- A bentlakók részére zárható szekrényt és az ágyuk mellett éjjeliszekrényt biztosítunk.  

- Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak, személyes ruházat, kisebb 

tárgyi eszköz megbeszélés szerint, melyekről külön nyilvántartást kell vezetni.  

- A személyes ruházatot szükség szerint az intézmény köteles biztosítani, megfelelő 

mennyiségű és minőségű fehérneműt, hálóruhát és az évszaknak megfelelő ruházatot 

és utcai cipőt. A textíliát az intézmény biztosítja. 

- A lakók ruházatának mosását saját mosodánkban mossuk. 

- Gondoskodunk a ruhák javításáról. 

- Heti rendszerességgel cseréljük az ágyneműt, szükség szerint naponta többször is.  

- A rendszeres tisztálkodáshoz szükséges segítséget a szolgálatot adó ápoló biztosítja.  

- Fürdetés hétfőtől - péntekig naponta, de szükség szerint, szombaton és vasárnap az 

ágyban fekvők mosdatását látjuk el. 

- Hajmosás csütörtökön és pénteki napokon folyamatosan történik.  

- Éjjeli szekrény takarítása naponta. Teljes fertőtlenítés keddi napokon történik. 

- Ágytál fertőtlenítése hétfői napokon történik. 



- Orvosi rendelés heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 14.00-16.00-ig. Sürgős 

esetben soron kívüli ellátásra jogosult minden lakó. 

- A bentlakók részére a gyógyszert és a test távoli gyógyászati segédeszközöket az 

intézmény biztosítja.  

- A gyógyszerekről személyre szóló nyilvántartást vezet a szakmai vezető. 

Gyógyszerosztás naponta az orvos utasítása szerint, gyógyszert osztó dobozban 

történik, melyet étkezéskor a szolgálatot adó ápoló oszt ki az ellátottak részére. 

Vásárolt, vagy hozzátartozó által hozott gyógyszer az orvos utasítása nélkül nem 

adható. 

- Gyógyszerszekrény, doboz és gyógyszeres hűtő fertőtlenítése, lejárt idejű gyógyszerek 

szanálása péntek éjszaka történik. 

- A kábítószer tartalmazó gyógyszerek nyilvántartásáról és elzárásáról a szakmai vezető 

gondoskodik. 

 

 

V.  

Az együttélés szabályai 
 

- Az intézet lakói, az otthon közös helyiségeit szabadon használhatják (társalgó, ebédlő, 

folyosó, WC, fürdő). 

- Lakóink a látogatókat reggel 8.00 órától este 17.00 óráig fogadhatják, elsősorban a 

társalgóban, de a lakószobákban is tartózkodhatnak figyelembe véve a lakószoba többi 

lakójának állapotát. 

 

- A lakószobákban a rádió és TV használata nem zavaró hangerő mellett lehetséges. 

21.00 óra után azonban csak a szobatársak beleegyezésével nézhető és hallgatható.  

 

 

VI. 

Az intézetből való eltávozás és visszatérés rendje 

 

- Az eltávozást a lakó vagy hozzátartozója a részlegvezetőnek, vagy a mentálhigiénés 

munkatársnak előzetesen bejelenti. 

- Közölni kell, hogy hova és milyen időtartamra távozik el a lakó.  

- Térítési díj kedvezményes megfizetése szempontjából a teljes napi távollét vehető 

figyelembe 60 napra 20 %. 

- Indokolatlan távolmaradásnak minősül a be nem jelentett távollét, illetve az 

engedélyezett, de a közölt időre vissza nem térő lakó, aki 24 órán belül a visszatérés 

akadályát nem közli. 

- Indokolatlan távolmaradás esetén a megállapított teljes napi térítési díjat meg kell 

fizetni. 

 

 

 

 



 

VII. 

Az intézménybe behozható személyes tárgyak 

 

 

- az intézménybe az alábbi személyes tárgyak hozhatók be: olyan ruházat olyan 

mennyiségben, amely a rendelkezésre álló szekrényben elhelyezhető, tisztálkodási 

eszközök, rádió, TV, szobadíszítésre szolgáló tárgyak, kézimunka, képek, dísztárgyak, 

könyvek. 

VIII. 

Az intézményi jogviszony megszűnése 

 

- Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a 

jogosult halálával, határozott idejű elhelyezés esetén annak lejártával. 

 

- Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a lakó másik intézetbe 

kerül áthelyezésre, a házirendet súlyosan megsérti, súlyos esetnek számit lakótársat 

tettleg bántalmaz. Az együttéléssel kapcsolatos előírásokat többszöri írásbeli 

felhívásra sem tartja be.  

- Az intézeti elhelyezése nem indokolt. 

- ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési 

díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítési 

díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

IX. 

Áthelyezés 

 

- másik intézménybe történő áthelyezést kezdeményezhet a lakó, a lakó törvényes 

képviselője, az igazgató. 

- Az intézményvezető az áthelyezést akkor kezdeményezheti, ha a lakó egészségi 

állapota miatt ez indokolt, a lakó a házirendet többször súlyosan megsérti és az 

érdekképviseleti fórum ezt javasolja. 

- Az ellátás megszüntetése ellen panasszal fordulhat, a jogosult, vagy törvényes 

képviselője az intézmény fenntartójához, az értesítés kézhezvételétől számított 8 

napon belül. 

- Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezető értesíti a lakót, 

illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett 

értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről és feltételeiről. 

- Amennyiben a megszűnést követő 30 napon belül a használati tárgyakat nem veszik, 

át az intézménnyel szemben nem támaszthat igényt a jogosult, vagy annak törvényes 

képviselője. A használati tárgyakat az intézményvezető szétoszthatja a lakók között, 

vagy megsemmisítheti. 

 

X. 



Tiltó rendelkezés 

 

- Dohányozni az intézmény területén az arra kijelölt helyen szabad! 

- Ittas egyén az intézményben nem tartózkodhat! 

- A lakók és a dolgozók kötelesek óvni az intézmény és annak berendezési tárgyait! 

XI. 

A lakók érdekvédelme 

 

- Az ellátottak érdekeinek védelmére öttagú érdekképviseleti fórum működik. Tagjai: 

SESZI intézményvezető, telephelyvezető, 1 fő a működtető részéről, 1 fő ellátott, akit 

az intézmény vezetője írásban felkér és azt vállalja, 1 fő hozzátartozó, aki azt írásban 

vállalja. 

 

- Az érdekképviseleti fórum dönt az intézményi panaszok kivizsgálásáról, a panasz 

bejelentését követő 15 napon belül egyszeri szótöbbséggel. 

- A lakó és más jogosult panaszával Sárbogárd Város Képviselő testületéhez fordulhat, 

ha az intézményvezető, vagy az érdekképviseleti fórum 15 napos határidőbe nem 

intézkedik, vagy a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet.  

 

- Az érdekképviseleti fórum működését a szervezeti és működési szabályzat melléklete 

tartalmazza. 

 

- Ellátott jogi képviselő minden hónap 3. szerdáján délután 1430 perckor az Ápoló- 

Gondozó Otthon nővérszobájában szükség szerint fogadja a panasztevőt az 1993. évi 

III. tv. 94. K. §. (1) bek. alapján. Feladata az ellátott érdekeinek és törvényes 

képviselőjének az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség 

esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus 

megoldásában. Tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok 

tekintetében az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő 

jogokról. Segít, az esetleges panaszok megfogalmazásában kezdeményezi annak 

kivizsgálását az intézményvezetőnél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságok 

fele benyújtandó kérelmek megfogalmazásában. Intézkedést kezdeményez a 

fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. Észrevételt tehet a 

gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél. A fenntartó külön 

jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az ellátott jogi képviselő 

észrevételét, ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról, intézkedéséről őt tájékoztatja.  

 

XII. 

A lakók foglalkoztatása 

 

- A lakók fizikai és szellemi aktivitásuk fenntartásához az otthon, foglalkoztatási 

lehetőséget biztosít. 

- Foglalkoztatási lehetőség TV nézés, videó filmvetítés, rádióhallgatás, házi könyvtár 

biztosítása és egyéb rendezvények. 

- A foglalkoztatásban részvétel önkéntes. 



 

XIII. 

Érték és vagyonmegőrzés szabályai 

 

- Az ápoló írásban köteles a rábízott tárgyakat átvenni, tételes átvételi elismervényt 

készít két tanú jelenlétében és aláírásával, melynek 1 példányát átadja a jogosultnak. 

- Az ékszereket külön kell jegyezni (rá jellemző tulajdonságok: pld.: sárga színű, kék 

köves). 

- Az értéktárgyakat külön borítékban lezárva kell őrizni, melyet pecséttel, aláírással kell 

ellátni. 

- A gondozottól átvett készpénzt a gondozott, vagy törvényes képviselője által írásban 

tett nyilatkozat szerint az intézményben, vagy pénzintézményben kell elhelyezni. 

- Az intézményben tartható készpénz összege nem haladhatja meg a mindenkori 

személyi térítési díj kétszeresét. 

- A fenti összeget meghaladó készpénzt az átvétel napján köteles az telephely vezetője 

pénzintézetben elhelyezni. A betétről ingó, vagy ingatlan vagyonról szigorú 

számadású nyomtatványt kell vezetni. 

- A térítési díj beszedése utólag történik, a befizetés határideje az ellátást követő hónap 

28. napja. A befizetett térítési díjat a beszedés napján befizetési jegyzék és számla 

alapján, feladja az intézmény részére. készpénz átutalási megbízáson fel kell adni a 

fenntartó részére. 

- Elhunyt lakó pénz. és egyéb vagyonát a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára 

bejelentjük és a közjegyző végzése szerint intézkedünk. 

- A lakó, vagy törvényes képviselője, hozzátartozója írásban megbízza a személyes 

letétkezelőt, hogy pénzét kezelje és a kívánságának megfelelően személyes 

szükségletét szolgáló dolgokat beszerezze. 

- A beszerzett áruról bizonylatok mellett elszámol. 

- Az otthon csak az átvett értékekért vállal felelősséget.  

- A lakónak az épületben lévő saját használatában tartott ruházatért, egyéb tárgyakért az 

intézet nem vállal felelősséget. 

 

XIV. 

Térítési díj 

 

 

- Térítési díjat kell fizetni az intézeti ellátásért a többször módosított 29/1999. (II.17.) 

Korm. rendelet és a helyi rendelet alapján. 

- Az otthon alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért (fodrász, 

pedikűr, kirándulás) a költségeket az igénybe vevő lakó fizeti. 

 

 

 

 

 

 



XV. 

Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó 

Szabályok 

 

- A közalkalmazott nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel lakóink jogos érdekeit 

bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti. 

- Nem beszélhet, nem nyilatkozhat negatívan a gondozásról és a lakókról. 

 

- A dolgozók és a lakók egymással szemben tisztelettudó magatartást kell, hogy 

tanúsítsanak.  

- Az otthon alkalmazottaira a szociális munka etikai kódexében foglaltak az 

irányadók. 

 

 

XVI. 

Látogatás rendjére vonatkozó szabályok. 

 

A hozzátartozók és a látogatók az Intézménybe minden nap jöhetnek látogatni reggel 7.30-tól 

délután 18.00-ig. Ha az időpont ettől eltér, akkor azt előre személyesen vagy telefonon jelzik 

a hozzátartozók. 

Látogatni csak abban az esetben nem lehet 

 - ha a hozzátartozó beteg, 

 - vagy az Intézményben több lázas beteg van és az Intézmény orvosa, vagy a Megyei ÁNTSZ 

látogatási tilalmat rendel el. 

 

- Rendkívüli járványhelyzetben a látogatási tilalom az adott jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, teljesen vagy részlegesen bevezetésre kerül. 

- Járványhelyzetben, részleges látogatási tilalom esetében a lakók és látogatók számára, 

adott jogszabályi előírások betartásával szájmaszk és gumikesztyű használatát 

rendelhetik el. A kihelyezett kézfertőtlenítők használata és kézmosás ebben az esetben 

kötelező. A szabályos kézfertőtlenítési technika elsajátításához képek és szöveg 

formájában kifüggesztésre került „plakát”, ami mindenki számára látható és könnyen 

értelmezhető.  

- Részleges látogatási tilalom esetén, járványhelyzetben legalább két méter távolságot 

kell tartani mindenkinek egymástól. Jó idő esetén, elsősorban az udvaron fogadhatnak 

az ellátottak látogatót. Egy ellátottnál egy látogató jelenléte indokolt, maximum 30 

perc időtartamban. Ágyban fekvő beteget egyszerre egy hozzátartozó látogathat, 

szájmaszk és gumikesztyű használata mellett, a szobában lakó idősek nyugalmát nem 

zavarva, előre egyeztetett időpontban, maximum 30 perc időtartamban.  

- Ágyban fekvő haldokló betegeket teljes látogatási tilalom esetén, előre megbeszélt 

időpontban, védőfelszerelésben, közvetlen hozzátartozó látogathat, szigorúan betartva 

az Intézményben előírt higiénés szabályokat. 

 

 

 

 

 



XVII. 

Vallásgyakorlás szabályai 

 

Az Intézményben minden vallási Felekezet (Katolikus, Református, Evangélikus, Hit 

gyülekezet) tarthat Istentiszteletet és imaórát. Ennek rendje az Egyházak képviselőinek és az 

Intézmény vezetőjének megbeszélése alapján történik. 

 

XVIII. 

Korlátozó Intézkedés szabályai 

 

A korlátozó intézkedések jogi háttere: 

 

60/2004. (VIL6.) ESZCSM rendelet, 1993.III.törvény 94/G§, 1/2000.SzCsM rendelet, 

2017.évi CLIV. törvény 9.10.11.§ 

 

Intézményünkben az ágyról való leesés, valamint a kerekesszékből való kiesés kockázatának 

kivédése érdekében az intézmény orvosának javaslatára biztonsági rögzítő övet, valamint 

éjszakára ágyrács védelmet alkalmazunk azoknál az ellátottaknál, akik egészségi állapota ezt 

indokolttá teszi. Az alkalmazás minden esetben dokumentálásra kerül az ellátott egészségügyi 

törzslapján, valamint az átadó füzetben. A személyes gondoskodást nyújtó, szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (i. 7.) SzCsM 

rendelete 101/A.§(1) pontja szerint a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos 

személyek bentlakásos intézményében, ha az ellátott személy, veszélyeztető, vagy közvetlen 

veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Az intézménybe történő felvételkor 

az intézményvezető külön jogszabályban meghatározott írásos formában tájékoztatja az 

ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a korlátozó intézkedés szabályairól. A 

részletes szabályozás pedig az Intézményben kifüggesztésre került, melyet mind az ellátott 

mind a hozzátartozó, bármikor elolvashat. 
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