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Az ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthon 
Házirend 

Módosítás 2022. október 
 
Az intézmény a bentlakók közösségétől elvárja az egymáshoz való alkalmazkodást, emberi 
szabadság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását. 
A Szociális Központ minden munkatársa tisztelettel, emberségesen közreműködik abban, hogy 
az idős emberek lelki, testi és egészségügyi állapota optimális lehessen. Szakmai 
felkészültséggel és szeretettel gondozza a bentlakó idős és mozgáskorlátozott embereket. 
 

A szereteten alapuló egymást segítés elvét, az otthont fenntartó egyesület szellemiségét 
cselekedetekben, munkatársi és gondozotti viszonyban egyaránt szem előtt kell tartani. 
 

Tisztelettel kérjük kedves Bentlakóinkat: 
 Az egy szobában lakókat, hogy tartsák tiszteletben egymás igényeit, mind a pihenést, mind 

az egyéb tevékenységeket illetően. 
 A dohányzók csak az erre kijelölt helyet vegyék igénybe, a lakóotthoni szintre tűzgyújtásra 

alkalmas eszközt felvinni nem lehet. 
 Szeszes ital fogyasztása és behozatala tilos. 
 A lakószoba elsősorban a pihenés lehetőségét biztosítja éjszaka és napközben, igény szerint. 

Az egyéb tevékenységekre rendeltetésszerűen a többi nappali tartózkodási helyet vegyék 
igénybe.  

 Személyes problémáikkal, konfliktusaikkal forduljanak bizalommal az Ápoló Otthon 
vezetőihez. 

 Értékeiket (2000 Ft feletti készpénzt, bankkártyát stb.) kérjük, hogy a hozzátartozók 
indokolt esetben az otthon vezetőn keresztül juttassák el a péceli központi pénztár részére 
adják át, átvételi elismervény ellenében. A beköltözéskor az ékszereiket jegyzékbe kell 
venni. A beköltözéshez képesti ékszerváltozásokat a hozzátartozóknak kötelező jelezni a 
főnővérnél, és a jegyzőkönyvet módosítani kell. 

 Látogatási idő minden nap 8-20 óráig, veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzeti előírások 
betartása szerint.  

 A fürdésre, étkezésre kijelölt időt kérjük folyamatosan igénybe venni és betartani. 
 

1. Az Ápoló Otthon napirendje, együttélés alapvető szabályai 
 
6.00 - folyamatos ébresztés, felkelés, személyi higiénia 
7.30 - 9.30 reggeli 
9.00 

- 
12.00 szabad foglalkozás, illetve kiírt programokban való 

részvétel, foglalkoztatási, közösségi programok, kezelések; 
szobák és mosdóhelyiségek takarításának biztosítása,  

12.00 - 13.00 ebéd 
13.00 - 15.00 csendes pihenő 
15.00 

- 
17.00 szabad foglalkozás, szabadidős programok (foglalkoztató 

nővér vezetésével) 
15.30 - 16.00 uzsonna 
17.30 - 18.30 vacsora 
18.30 - folyamatos személyes higiénia 
20.00 - 22.00 szabad foglalkozás, TV nézés 
22.00 -  lámpaoltás 
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Heti rendszeres foglalkozások: Isten tisztelet, közös torna, felolvasás, filmvetítés (video), 
közösségi sport, a szabadidő önkéntes szervezései. Az intézmény zárása 21.00 órakor történik, 
ettől eltérő lehet veszélyhelyzet vagy járványügyi intézkedés miatt.  
 
Az ellátottak nyugalmának biztosítására, az otthon rendjére, tisztaságára, az épületek és 
berendezések állapotának megóvása érdekében útmutatóul szolgál a Házirend, melynek 
betartása mindenkinek érdeke és kötelessége. 
Mindenkitől elvárható, hogy az otthonban olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások 
nyugalmát, személyiségét. Nem veszélyeztethetik sem saját, sem mások fizikai és pszichés 
biztonságát. 
Az otthonban az emberi kapcsolatok elfogadott általános normái szerint kell élni, amely kizárja 
az alkoholfogyasztást, hangoskodást, durvaságot, egymás és az intézmény dolgozói iránti 
tiszteletlenséget. Az alkoholfogyasztásból eredő – a többi ellátott nyugalmát, az intézmény 
rendjét zavaró – eseményt az ápoló, gondozó az intézmény vezetőjének jelenteni köteles, aki a 
cselekmény szankcionálásában közreműködik. 
Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól rendelkezése alapján dohányozni kizárólag az erre kijelölt 
helyeken szabad, az intézményben és az épületek bejáratainak 5 m-es körzetén belül szigorúan 
tilos. 
Minden dohányzó köteles figyelemmel lenni nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi előírások 
betartására. Tűzveszélyes anyagot a szobákban tárolni nem szabad. Bármilyen helyiségben 
észlelt tűz, vagy baleset esetén kérjük, értesítsék a szolgálatot teljesítő gondozót, ápolót! 
 
2. Fürdő használata 
A nap bármely időpontjában igénybe vehető, a takarítási idő biztosításával, a fürdetési rend 
szerint. 
 
3. Egyéni kívánságok teljesítése 
Élelmiszervásárlás, behozatal a bentlakó részéről megengedett, a saját élelmiszert (romlandó) 
névvel ellátott, zárt edényben kell az erre kijelölt hűtőben tárolni. 
Ételmelegítést a nővértől kérhet a bentlakó. 
Kávéfőzés a konyhában történik, a tálaló nővér feladata és a nővértől kérhető. A kávé, cigaretta 
egyéni beszerzésű, költségét a térítési díj nem tartalmazza. 
 
4. Napközbeni eltávozás (de. 9 órától este 21 óráig) 
Az intézmény rendje 
Az intézmény elhagyásáról tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét, vagy a nővért. A távozás 
idejét (ha lehetséges), célját, és a visszatérés lehetséges időpontját a nővér a távozási füzetbe 
bevezeti. A megérkezéskor az időpontot rögzíti. Ha a lakó nem tér vissza a jelzett időpontot 
követő 2 órán belül, eljár a lakó megkeresése érdekében. Ha a bentlakó egész napra eltávozik, 
számára igény szerint hideg ebédet biztosít az intézmény. Ha a bentlakó több napra, hétvégére 
elhagyja az Ápoló Otthont, arról előre tájékoztatnia kell az intézmény vezetőjét. Ha a bentlakó 
hozzátartóval eltávozik, átadjuk részére a távollét tartamára szükséges gyógyszert, 
inkontinencia terméket, és részére biztosított segédeszközt (kerekesszék, járókeret, stb). 
Veszélyhelyzet idején az eltávozás korlátozva van. 
 
5. A bentlakók kapcsolattartása 
A bentlakó között kialakult kapcsolatok nem zavarhatják a szobákban élők nyugalmát. 
Konfliktusok megoldásában bizalommal forduljanak a nővérekhez, az intézményvezetőhöz. A 
jó viszony érdekében a lakók elhelyezésében szempont a hasonló érdeklődési kör. 
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A veszélyhelyzet ideje alatt a kapcsolattartás a veszélyhelyzeti intézkedéseknek megfelelően 
történik, erről írásban – e-mailben – értesítjük, valamint a honlapon tájékoztatjuk a 
hozzátartozókat. A bentlakókkal interneten keresztül történő kapcsolattartási lehetőséget 
biztosítunk, skype program segítségével.  
A hozzátartozóval történő eltávozásnál az egyéni eltávozás szabályai mérvadóak. Több napra 
történő eltávozást az intézményvezetőnél jelezni kell. 
A bentlakók tartsák tiszteletben egymás igényeit (pihenés, zenehallgatás, stb). Ha szükségük 
van valamire, a nővérnek szóljanak. 
 
6. Intézménybe bevihető személyes használati tárgyak: 
 –  ruhaneműk, személyes ruházatok 
– megszokott tisztálkodási, kozmetikai szerek és eszközök 
– evőeszközök, bögre, pohár 
– néhány kedvenc könyv 
– kézimunka 
– kisrádió, esetleg magnó (fülhallgatóval) 
– megszokott kispárna 
– kedves dísztárgy, fénykép tartóval, stb. 
 
7. Térítési- és egyéb díjfizetés szabályai 
 térítési díj évenként legfeljebb kétszer kerülhet megállapításra (szerződésben rögzítve) 
 a térítési díjat beköltözéskor, legkésőbb a beköltözés napján, egyébként tárgyhót követő hó 

10-ig kell befizetni, a fel nem használt térítési díjat visszatérítjük,  
– Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelmének 80%-át, kivéve, ha tartásra kötelezett vagy a személyi térítési díj fizetését vállaló 
személy vállalja a megállapított intézményi térítési díjnak megfelelő díj fizetését. Ebben az 
esetben a jövedelem nyilatkozatot, vagyonnyilatkozatra vonatkozó mellékletet nem kell 
kitölteni. 
 A távolléti díj mértéke kórházi kezelés ill. 60 napot meg nem haladó szabadság idejére 20%,  

Az ellátott két hónapot (60 nap) meghaladó távolléte idejére: 
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden 

napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, 
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 

60%-át kell fizetni. 
 Egyszeri belépési díj nincs 
 Ha az ellátást igénybe vevő tartási, öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást 

és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyenkor a személyi térítési díj a számított 
intézményi térítési díjjal azonos összegű. 

 
8. Tájékoztatási kötelezettség  
 
Az ellátott és hozzátartozója/gondnoka az otthonba történő felvételkor köteles:  
 nyilatkozni a tájékoztatásban, házirendben foglaltak tudomásul vételéről, 
 adatokat szolgáltatni az intézményben jogszabály alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 
 nyilatkozni arról, hogy az ellátására jogosultság feltételeinek, továbbá a lakó közeli 

hozzátartozójának/gondnokának adataiban beállt változásokat haladéktalanul közli az 
otthon vezetőjével 

 a munkatársak a személyiségi és adatvédelmi előírások szerint kezelik a bentlakók iratait, 
egészségi és egyéb személyes adatait. 

 



2022ESE-KÖZP-SZAB-003/01 
 

 - 4 - 

Az intézmény tájékoztatást ad: 
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
 az intézmény házirendjéről, 
 a fizetendő térítési díjak mértékéről, a teljesítés feltételeiről (tárgyhót követő 10-ig), 

továbbá az elmaradás következményeiről, 
 ha a lakó fizetési kötelezettségét elmulasztotta, akkor 15 napos határidővel az Ápolóotthon 

vezetője írásban felszólítja a késedelmes fizetőt, 
-    a felszólítás határidejének eltelte után a díjhátralékot az érintett adataival nyilvántartásba  
      veszi, és erről a fenntartót (ESE elnöke) tájékoztatja, ezt követően a közigazgatási (vagy  
      államigazgatási, mikor melyik használatos) eljárás szabályai, valamint a Polgári  
      Törvénykönyv és az adózás rendje alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról).  
 Írásos formában tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét:  

a) a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályokról 
b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén 
c) az ellátottjogi képviselő illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségeiről,  
d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. 

Az aktuális ellátott-jogi képviselő elérhetősége, neve az intézményben ki van függesztve. 
Az intézményi térítési díjra, valamint az ellátás önköltségére vonatkozó aktuális tájékoztatók 
az intézményben kifüggesztésre kerülnek. 
  
A fenntartó honlapján www.egymast-segito.hu hozzáférhetők a beköltözéssel kapcsolatos 
információk, valamint a megállapodás tervezet is. 
 
9. Bentlakók személyes vagyontárgyainak kezelése 
A személyes vagyontárgyak őrzéséről a beköltöző maga gondoskodik. Rendkívüli esetben 
(kórházi kezelés, haláleset) ideiglenesen a vagyontárgyakat biztonságba helyezzük, de az 
intézmény vagyonmegőrzést nem vállal. Pénzösszeg esetében lehetséges a névre szóló 
takarékbetétben történő elhelyezés. Fentieket a letétkezelési szabályzatban foglaltak szerint 
biztosítjuk. Nagyobb pénzösszeget, betétkönyvet, vagyontárgyat a beköltöző lakó elsősorban a 
hozzátartozóira bízza. Nem javasolt személyenként 2.000 Ft-nál nagyobb pénzösszeg tartása. 
 
10. A ruházattal, textíliával való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának, 
javításának rendje. 
A ruházatról és textíliáról, valamint annak tisztításáról, javításáról az intézmény gondoskodik. 
A tiszta ruhával való ellátás igény szerint folyamatos. Rászorultság esetén személyes 
ruhaneműt, textíliát és cipőt biztosítunk az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 46.§ (2) és 49.§-ában 
előírtaknak megfelelően.  
 
11. A bentlakók tisztálkodási szerekkel való ellátásának rendje 
A testhigiéniai és ápolószereket, törölközőt, a WC-kben a szappant, kéztörlőt, kézfertőtlenítőt, 
WC-papírt az intézet biztosítja, igény szerint.  
A veszélyhelyzet idején a veszélyhelyzeti fertőtlenítést és a teljes higiéniai rendszer 
működtetését a fenntartó végzi.  
Törölközőt személyenként 5 váltás mennyiségben biztosítja az intézet.  
 
Az intézményben a személyes gondozás körébe tartozó szolgáltatások: hajvágás, hajfésülés, 
hajmosás, borotválás, körömvágás, manikűr, pedikűr (térítési díj tartalmazza). 
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12. Étkezés 
Napi 4-szeri étkezést biztosítunk a bentlakó részére: reggeli, ebéd (min. 2 fogásos meleg étel), 
uzsonna, vacsora. Hetente minimum kétszer melegvacsorát biztosítunk. Diéta igény szerint: 
köszvény, cukor és epediéta, tejmentes. Pépes étel is biztosított.  
 
13. Gyógyszerellátás 
A személyre - orvos által rendelt - gyógyszerek költségeit a térítési díj tartalmazza.  
Az intézményi ellátáshoz szükséges alapgyógyszer, kötszer és egyéb orvosi szerek beszerzését 
biztosítjuk, a térítési díj tartalmazza.  
 
14. Érdekvédelem 
A bentlakók panaszai jogorvoslatának vizsgálatára 5 fős bizottság alakítandó, melynek tagjai: 
bentlakó  2 fő 
hozzátartozó  1 fő 
Intézményvezető  1 fő 
egyesület delegáltja  1 fő 
Az érdekvédelemi eseményekről érdekvédelmi füzetet kell vezetni, ennek felelőse az 
intézményvezető, helyettese vagy a foglalkoztató nővér. Az Érdekvédelmi Szabályzat 
részletesen rögzíti az érdekvédelmi bizottság feladatait és működését. 
 
Az ápoló otthon vezetője köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási 
kötelezettségének érvényesítéséről és a lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 
 
15. Kötelező etikai szabályok:  
Az intézmény dolgozója, valamint közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és 
öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt – illetőleg annak megszüntetésétől számított 
egy éven belül – nem köthet.  
 
A dolgozó a lakótól és a hozzátartozótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást 
nem fogadhat el. 
A lakók és dolgozók egymástól kölcsönt nem kérhetnek, illetve nem adhatnak, egymástól 
semmit nem vásárolhatnak. 
A bentlakók kórházba kerülésekor az ékszereit (jegygyűrű kivételével) megőrzésre kell átvenni, 
ezt az átadó füzetbe be kell írni.  
A bentlakótól ékszert ajándékba kapni szigorúan tilos. Az intézményben „talált” ékszert 
azonnal át kell adni a főnővérnek. 
Ha a dolgozó nem tartja be a fenti rendelkezéseket, munkaviszonya azonnali hatállyal 
megszűnik. 
 
A hozzátartozóknak – gondnokoknak, törvényes képviselőknek – lehetőségük van arra, hogy 
természetbeni, tárgyi eszközök stb. felajánlásával, közösségi célokat szolgáló adományokkal 
segítsék az otthont, de erre vonatkozó felhívást, felkérést az - 1% felajánlás kivételével – csak 
az elnök adhat ki a nyilvánosság betartásával.   
 
16. Egyéb szolgáltatások 
– orvosi előírásnak megfelelő diétás, pépes étkezési lehetőséget biztosítunk 
– az Otthont fenntartó Egymást Segítő Egyesület (rászorultság esetén) a felső és alsó személyi 

ruházat beszerzését biztosítja térítésmentesen 
– fizioterápiás kezelés (személyre szabott, szakorvosi utasítás szerint) - térítésmentes 
– gyógymasszázs, hidroterápia, gyógytorna, fizikoterápia – térítésmentes 
– lelki segítségnyújtás – térítésmentes 
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– zeneterápia (térítésmentes) 
– internetes kapcsolattartás (skype) 
 
Az intézménybe hozott ruha és értéktárgyakról részletes jegyzőkönyv készül. 
A beköltözés illetve a megállapodás megkötése előtt az előgondozásba vétel kötelező. 
 
17. Az intézmény alapfeladatát meghaladó, alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások: 
- gyógytorna 
- gyógymasszázs 
- hidroterápia 
- alapgyógyszereken túl az egyéni gyógyszerek, inkontinencia termékek, 
- szakorvosi vizitek 
- gyógypedikűr, fodrászat 
- intézményen belül szervezett programok (házi mozi, születésnapi rendezvények, ünnepi 
megemlékezések), 
- szakorvosi diagnosztikai vizsgálatok (belgyógyászat, ultrahang, kardiológia, sebészet, 
urológia, neurológia, pszichiátria, ortopédia) 

melyek igénybevétele térítésmentes, a havi térítési díj tartalmazza. 
 
18. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai a veszélyhelyzeti előírások betartása 
szerint, veszélyhelyzeti előírások figyelembe vételével 
 
1. Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden 

eszközzel elősegítjük. 
2.  Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, 

lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra. 
3. Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon 

fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, 
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk 
elősegíti. 

4. A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény ebédlője. 
 
Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás 
méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését, veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzeti 
előírások betartását. 
 
19. Az intézményi jogviszony megszüntetésnek és megszűnésének szabályai 
 
Az intézményi jogviszony megszűnése: 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját 
elhelyezési kötelezettség terheli, 
- a jogosult halálával 
Továbbá: 

Az intézményi jogviszony megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes 
képviselője vagy a fenntartó felmondja. 
-akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy ha a jogosultat másik 
intézménybe kell elhelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem indokolt, 
 

A fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, ezzel megszüntetve az intézményi 
jogviszonyt, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. 

 A házirend súlyos megsértésének minősül, ha az ellátott  
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- másik lakó, intézményi dolgozó vagy az intézmény sérelmére Büntető Törvénykönyvbe 
ütköző, büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el, ezáltal ön- és közveszélyes magatartást 
tanúsít;  

- a központi idegrendszer működését kórosan befolyásoló szer (pl. alkohol) intézmény 
területére való behozása, és/vagy fogyasztása következtében normasértő magatartást tanúsít,  
 ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díj megfizetését vállaló 
személynek hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a 
kéthavi személyi térítési összegét meghaladja, az ellátott intézményi jogviszonya 
megszüntethető. 
Az intézményi jogviszony megszűntetésére 90 napos felmondási idő figyelembe vételével kerül 
sor. 
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét: 

- a személyes használati tárgyak 
- megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről és feltételeiről, 
- az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, 
- az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges 

előterjesztési és rendezési módjáról.  
 

20. Eseménynapló, ápoló otthoni nyilvántartások vezetése 
Az eseménynapló (átadó füzet) vezetése a műszakvezető nővérnek műszakonkénti, ellátási 
egységenként, napi rendszerességgel kötelező. Ebben kell rögzíteni a nap folyamán történt 
legfontosabb eseményeket. Az egyéb, jogszabály által kötelezően előírt nyilvántartásokat is 
folyamatosan, naprakészen kell vezetni. 
 
A házirendet a bentlakókkal és hozzátartozókkal, alkalmazottakkal ismertetni kell. 
 
Felelős: intézményvezető illetve általa megbízott személy. 
 
Aktualizálva: évente, vagy változás esetén 
 
Pécel, 2021. január 1. 
Aktualizálva: 2022. október 

 
 
  ............................................................   ..........................................  

        Kardosné Medveházi Rita                                            Némethy Mária 
            mb. intézményvezető                                                           elnök 

 
 


