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1 ALAPELVEK 

Házirend célja: Tájékoztatást ad az intézmény működési rendjéről és a közösségi élet 
szabályairól. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel 
elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus légkör kialakulását. 

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

 az élethez, az emberi méltósághoz, 
 a testi épséghez, 

 testi és lelki egészséghez való jogot. 

 

2 HÁZIREND HATÁLYA 

2.1 TERÜLETI HATÁLYA 

A házirend hatályos a MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY (továbbiakban: MESZEGYI) alapító okiratában 
meghatározott, Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Családok 
Átmeneti Otthona (székhely: 3530 MISKOLC, ARANY JÁNOS U. 37.) működési 
területén. 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Családok Átmeneti 
Otthona telephely címe – 3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 84. 

 

2.2 SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED 

 az intézmény ellátottaira, 
 az intézmény dolgozóira, 
 az ellátottakkal kapcsolatot tartó hozzátartozókra, törvényes képviselőkre, 

önkéntesekre, 
 az intézményt bármely célból felkereső személyekre. 

 
 
 
 
 

3 A HÁZIREND MEGISMERTETÉSE 
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 Az intézményi elhelyezés alkalmával az ellátott otthonba történő felvételekor a 

megállapodás tervezetét és a házirend egy példányát az elhelyezést végző 
személy átadja, melyet az ellátást igénybe vevő személy aláírásával igazol.  
 

4 A HÁZIREND KÖZZÉTÉTELE 

 A Házirend 1 példánya jól látható helyen kerül kifüggesztésre az intézmény 
telephelyének társalgójában, illetve faliújságon. 

 A Házirend a MESZEGYI honlapján is közzétételre kerül. A honlap címe: 
www.meszegyi.hu) 

 

5 AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJE 

Az intézmény nyitvatartási rendje igazodik az ellátottak és hozzátartozóik 
életritmusához, szükségleteikhez. 

Egyedi igény, szükséglet esetén a nyitvatartási idő eseti jelleggel meghosszabbítható. 
A nyitvatartási idő eseti meghosszabbításához az intézmény igazgatójának írásbeli 
engedélye szükséges. 

 

6 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 
SZABÁLYAI 

6.1 AZ ÁTMENETI GONDOZÁS MEGKEZDÉSÉVEL, MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL 
ÉS AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Családok Átmeneti Otthona (a továbbiakban Otthon) egész napos (24 órás) 
lakhatási lehetőséget biztosít az anyáknak és gyermekeinek. 

 A családok önkéntes alapon, saját kérésre, a területileg illetékes családsegítő, 
körzeti orvos, védőnő, vagy iskolai gyermekvédelmi felelős, illetve hasonló 
szociális intézmény esetén az intézményvezető ajánlásával kerülnek az otthonba 
megfelelő orvosi papírokkal, igazolásokkal. 

 Az átmeneti gondozás megkezdése előtt az otthon tájékoztatja (szóban és 
írásban) a családot a gondozás feltételeiről és írásbeli megállapodást köt a 
szülővel. 

 Az átmeneti gondozás megkezdéséről szóló értesítést megküldi: az illetékes 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Ez az eljárás a meghosszabbítás és a 
megszüntetés esetén is.  
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 Az Otthonban történő elhelyezés az átmeneti gondozás alapjául szolgáló ok 

fennállásig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart. Az átmeneti gondozás a szülő 
kérelmére, a családgondozó javaslatára, hat hónappal, szükség esetén a tanítási 
év végéig meghosszabbítható. 

 A Családok Átmeneti Otthonában a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a 
Házirendben, és a megállapodásban előírtak betartása mellett az átmeneti 
gondozás időpontjáig, illetve az engedélyezett meghosszabbításig lehet 
bennmaradni. 

 Az átmeneti gondozás megszűnik az engedélyezett időpont lejártával. 
 Amennyiben a szülő (anya) nem tesz meg mindent körülményei rendezéséért, 

nem takarékoskodik, vagy sorozatosan megszegi a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a megállapodás, a Házirend szabta követelményeket, az Otthon az 
átmeneti gondozást megszünteti. 

 Amennyiben a család körülményei megnyugtatóan rendeződnek, az anya 
kérésére, a családgondozó javaslatára az Otthon az átmeneti gondozást 
megszünteti. 

 A család távozási szándékát az átadás-átvétel szabályszerű megtétele, valamint 
az anyagiak rendezése érdekében az átmeneti gondozás időpontjának lejárta előtt 
legalább három nappal be kell jelenteni, illetve kérelmezni kell az Otthon 
vezetőjénél. 

 

6.2 A GONDOZOTTAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS 
JOGOK, AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI, A KAPCSOLATTARTÁS 
SZABÁLYAI 

 Az Otthonban történő elhelyezési lehetőség: 
o várandós anyák esetében együttes elhelyezés 
o családok esetében külön szoba. 

 Az Otthon lakóinak a lakhatásért intézményi térítési díjat kell fizetni.  
 Az intézményi térítési díjat az ellátást igénybe vevőknek a jövedelmük arányában 

fizetniük kell, a megállapított térítési díjról határozatot kapnak. 
 A határozatban megszabott intézményi térítési díjat a szülő a tárgyhót követő 

hónap 15-ig befizetni köteles. A díj befizetésétől eltérni csak az Igazgató, illetve az 
Otthon szakmai vezetőjének engedélyével lehet.   

  A konyha, a kiszolgáló helyiségek, a fürdőszoba (energia és vízhasználat) az 
állagmegóvási szempontok figyelembe vételével vehetők igénybe. 

 Az Otthon tulajdonát képező elektromos gépeket (mosógép, centrifuga, vasaló, 
hajszárító, porszívó, takarítógép, mikrohullámú sütő, tv, magnós rádió, videó- és 
DVD-lejátszó, szobai telefon) a használati utasítás betartásával lehet igénybe 
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venni. Este 21 óra és reggel 7 óra között a lakók nyugalma érdekében tilos a 
mosógép, porszívó, a takarítógép használata. Bárminemű szándékos károkozás, 
és rongálódás esetén az Otthon az okozott kárt a Kártérítési Szabályzat alapján 
az okozóval megtérítteti. 

 Rászorultság esetén az Otthontól a lakók segítséget kaphatnak ruházatuk 
kiegészítéséhez, tisztálkodási eszközök biztosításához, iskolai tanszerek 
biztosításához. 

 Látogatási idő minden szerdán 15.00 óra és 17.00 óra között van. A látogatókat a 
bentlakók a zárt udvaron fogadhatják.  

 Az Otthonban és külső területén a fenti időponton kívül látogató nem tartózkodhat. 
A csoportokba, a lakószobákba a bejárás idegeneknek tilos. Ittas személy az 
intézményt nem látogathatja.  Bárminemű atrocitás, agresszivitás és tettlegesség 
esetén a szolgálatos dolgozó rendőrség segítségét kéri. 

 Az intézmény az Otthon lakói részére a törvényi szabályozásnak megfelelően 
biztosít étkezést  

 Bármilyen sérülést, betegséget azonnal jelezni kell a szolgálatban lévő 
dolgozónak, aki segítséget nyújt a sérült, vagy a beteg ellátása érdekében. 

 Az Otthonban dolgozók a szobák rendjét, állapotát bármikor ellenőrizhetik. 
 A lakók kérésére az Otthon éjszakás dolgozói igény szerint egyszeri ébresztést 

biztosítanak. 
 Iskolás gyermekek iskolaidőben 21 óra 30 percig, óvodások 20 óra 30 percig 

tévézhetnek, tartózkodhatnak a közösségi helyiségekben. A szülőnek ezután 
gondoskodnia kell a gyermekek pihenéséről. Felnőtteknek a fenti időpontok után 
is lehetőségük van a közösségi helyiségekben a televízió nézésre, az együttélési 
szabályok betartása mellett. 

 Az Otthonba a nyári időszak kivételével 18 óráig be kell érkezni. (Nyáron ez az 
időpont 19.00 óra.) Indokolt esetben lehet ezen időpont után elhagyni az 
intézményt, illetve későbbi időpontban érkezni, de ezt a szolgálatos dolgozónak 
előre jelezni kell. 

 Az Otthon tulajdonát képező felszerelési tárgyakat az intézményből kivinni tilos! 
 A lakók értékeikért, pénzéért az Otthon felelősséget nem vállal. Igény szerint 

átvételi elismervény ellenében ezeket letétbe helyezhetik a családgondozónál, az 
Otthon vezetőjénél, akik az elhelyezésről páncélszekrényben gondoskodnak. 

 Szeszesitalt és egyéb narkotikumot az Otthonba behozni és fogyasztani szigorúan 
tilos!  

 A dolgozók szúrópróbaszerűen szondáztatást végezhetnek. 
 A Családok Átmeneti Otthona egész területén tilos a dohányzás. 18 év alatti 

gyermekeknek szigorúan tilos a dohányzás. 
 Saját gyermeküket felügyelet nélkül nem hagyhatják az anyák, szükség esetén 

kérniük kell más bentlakó segítségét.  
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 Trágár szavak, kifejezések használatát mellőzni kell. 
 Állatok tartása tilos! 
 Az Otthon lakói panasszal és kérelemmel fordulhatnak az Otthon szakmai 

vezetőjéhez, a Polgármesteri Hivatalhoz, a gyermekjogi képviselőhöz, illetve 
véleménynyilvánítással élhetnek, ha a megállapodás valamelyik pontjával nem 
értenek egyet. 

6.3 A TISZTÁLKODÁS IDEJE ÉS RENDJE, A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, 
TISZTÁLKODÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE 

 Felkelés után történjen meg a megfelelő tisztálkodás 
 Étkezés előtt, WC használat után kötelező a kézmosás 
 Az esti meleg vizes zuhanyozás kötelező- a meleg vízszolgáltatás intézeti 

rendjének figyelembe vételével  
 A fürdő csapját az esetleges forrázás veszélye miatt- főleg alsó tagozatban a 

nevelő kezelje. Mind a nevelő, mind a növendékek kötelesek a víz 
energiatakarékos felhasználásra odafigyelni 

 Hajmosás hetente legalább egyszer kötelező 
 Fogmosás minimum naponta kétszer: reggel és este kötelező 
 Tisztítószerekről és tisztálkodási eszközökről, anyagokról a csoport havonta 

szükség szerint gondoskodik 
 A növendékeknek fehérneműt (bugyit, zoknit, harisnyát) naponta, felsőruhát 

szükség szerint, ágyneműt 2 hetente kell váltaniuk 
 Szükség szerinti ruházat biztosítása, tisztítása, esetenként beszerzése, cseréje,  
  A szükséges textíliával történő ellátás biztosítása. 
  Az életkornak megfelelő személyi higiéné, a tisztálkodás, a testápolás 

feltételeinek biztosítása. 
  Elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása az intézmény és a szülő 

közös feladata. 

6.4 SZEMÉLYES TÁRGYAK ÉS HASZNÁLATUK, AZ ÉRTÉKMEGŐRZÉSRE 
ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 Az Átmeneti Otthonba történő bekerüléskor a gondozott magával hozhatja saját 
használati tárgyait (ékszer, mobiltelefon, könyv, játék stb.), ruházatát. 

 A saját tulajdonú tárgyakról a felvételkor leltár készül. Az intézményi jogviszony 
megszűnésekor a személyes tárgyakat e leltár alapján kapja vissza a gyermek.  

 Az Otthonban minden lakó részére az intézmény zárható szekrényt biztosít, ahol 
a személyes tárgyak elhelyezhetők. Az értékesebb (10.000,- Ft érték feletti) tárgy 
elhelyezésére és megőrzésére az intézmény által erre a célra külön biztosított 
pénzkazettában van mód igény esetén. 
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6.5 AZ OTTHON LAKÓINAK KÖTELESSÉGE, KAPCSOLATTARTÁSA, 

LÁTOGATÁSI REND, AZ INTÉZETBŐL TÖRTÉNŐ TÁVOZÁS ÉS 
VISSZATÉRÉS RENDJE 

 Az Otthonban elsődleges a gyermek érdeke. Ennek megfelelően a felnőtt lakók 
minden tekintetben kötelesek alkalmazkodni a gyermekek speciális igényeihez. 

 A családoknak önellátásra kell berendezkedniük, és igyekezniük kell az emberi 
együttélés alapvető normáit betartani. A saját gyermekük teljes körű ellátása az 
anya feladata és kötelessége, kivétel: munkavégzés, hivatalos távollét vagy 
akadályoztatás esetén. Gyermeke megfelelő felügyeletéről ezen időszakok alatt 
gondoskodni köteles (más bentlakó, rokon, ismerős stb.). 

 Az elhelyezés időtartama alatt mindent meg kell tenniük körülményeik 
rendezéséért (munkahelykeresés, lakhatás megoldása, családi kapcsolatok 
helyreállítása, havonkénti megtakarítás, stb.). 

 Beköltözés és kiköltözés alkalmával a szobaleltárt és a személyes használatra 
szóló textíliák, eszközök átadás-átvételét aláírásukkal igazolják, azokért 
felelősséggel tartoznak a lakók. Károkozás esetén a Kártérítési Szabályzat alapján 
az okozott kárt meg kell téríteni. 

 Étkezések helye a csoport konyhája. A lakószobákban élelmiszert tartani és 
fogyasztani tilos! 

 A közös helyiségek, lakószobák és a közvetlen környezet tisztántartásáról, 
rendjéről az Otthon lakói kötelesek gondoskodni. 

 Egyéni ruházatról, tisztálkodási és tisztítószerekről, étkezésről a család maga 
gondoskodik. 

 A külső környezet (Otthon előtti udvar, kertrész) tisztántartásába az Otthon lakói 
kötelesek bekapcsolódni. 

 Eltávozás esetén a szobák kulcsát minden esetben le kell adni a szolgálatos 
dolgozónak. 

 Hosszabb ideig történő távolmaradás csak távozási engedéllyel lehetséges. 

6.6 SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS BIZTOSÍTÁSA 

A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más 
meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, 
hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, 
szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal 
együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását 
mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 

A lelkiismereti vagy vallási meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása 
és megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny 
vagy hátrány nem érhet. 
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Fenti szabályok betartása az ellátottakra, a hozzátartozókra, valamint az intézmény 
valamennyi dolgozójára nézve kötelező. 

A közösségi életre vonatkozó szabályok betartatása a szervezeti egység vezetőjének 
feladat és hatásköre. 

 

7 PANASZJOG GYAKORLÁSA 

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, mely véleményezési és 
egyetértési jogot gyakorol az intézményen belül az Otthon programjával, 
napirendjével, házirendjével kapcsolatban.  

 

Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú választott tagjai:  

 a gyermekönkormányzat (Otthonban élő gyermekek) részéről 2 fő képviselő, 
 az ellátásban részesülő gyermekek szülei közül 2 fő,  
 az intézmény dolgozóinak 1 fő képviselője,  
 az intézmény fenntartójának 1 fő képviselője.  

 

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője panasszal élhetnek az 
intézményvezetőjénél és az Érdekképviseleti Fórumánál, amennyiben kifogásolják az 
intézmény működésének rendjét, vagy úgy érzik jogsérelem érte őket.  

 

7.1 ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSE 

Az Érdekképviseleti Fórum 

 megvizsgálja a felé benyújtott panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó 
ügyekben.  

 intézkedéseket kezdeményezhet a benyújtott panaszokkal kapcsolatban a 
fenntartónál és a gyermekjogi képviselőnél.  

 véleményt nyilváníthat az Otthonban ellátott gyermeket érintett ügyekben az 
intézményegység vezetőjénél.  

Az intézményegység vezetőhöz benyújtott panaszt az intézményegység vezető 
köteles kivizsgálni, szükség szerint a panasz orvoslásánál az érdekképviseleti fórum 
véleményét figyelembe venni. A panaszt tevő az intézményegység vezetőhöz és az 
érdekképviseleti fórumhoz benyújtott panaszára az intézményegység vezetője 15 
napon belül írásban nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a megtett 
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intézkedéssel a panaszt benyújtó nem ért egyet, az intézmény fenntartójához vagy a 
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.  

 
Panasz esetén jogorvoslat kérhető szóban és írásban az intézmény igazgatójától, a 
fenntartótól, valamint a gyermekjogi képviselőtől (elérhetőségeik kifüggesztésre 
kerültek). 
 
Az intézmény szakmai vezetőjének fogadóórája: Hétfőnként: 9:00-11:00-ig. 

 

8 AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI, MÓDJA: 

Az átmeneti gondozást meg kell szüntetni: 

 ha a szülő vagy a törvényes képviselő kéri 
 ha a gyermek súlyos magatartási problémái miatt az intézmény az ellátás 

megszüntetését javasolja 
 a házirend súlyos megszegése estén 

 ha a gondozás alapjául szolgáló ok már nem áll fenn 

Az átmeneti gondozás megszűnik: ha a gondozás időtartama eltelt 

 

A házirend súlyos megszegésének minősül 

 ismétlődő, a többi ellátott nyugalmát megzavaró, testi épségét veszélyeztető 
magatartás 

 ismétlődő ittas állapot 
 intézményi ellátotti vagyon szándékos megkárosítása, lopás, rongálás 
 együttélési, illetve az intézmény dolgozóival való együttműködési, magatartási 

szabályok ismétlődő és súlyos megszegése 
 

9 AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁHOZ TARTOZÓ INGYENES, ÉS 
ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK, 
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

Alapfeladatnak nem minősülő szolgáltatások 

 az intézmény jogi és pszichológiai tanácsadást biztosít az ellátottak és 
hozzátartozóik részére térítésmentesen. A tanácsadások – a családsegítést nyújtó 
– területi szolgáltatási központokban egyeztetett időpontban vehetők igénybe 
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 az intézmény – alapfeladaton túl – időszakosan programokat szervez (kirándulás, 

színházlátogatás, hangverseny, stb.). 
Az alapfeladatot meghaladó programokért hozzájárulás, részvételi díj kérhető, nem 
haladhatja meg a program egy főre eső szűkített önköltségének mértékét. 
 

10 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10.1 Vagyon- és tűzvédelem 

Minden ellátást igénybe vevő és dolgozó kötelessége az intézmény vagyontárgyainak, 
berendezéseinek védelme, rendeltetésszerű használata, állapotának megóvása. 

A lakószobákban a tea- kávéfőzés, ételmelegítés, rezsóhasználat tűzveszélyessége 
miatt nem engedélyezett. 

A Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza a dohányzással, az elektromos 
eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos tűzvédelmi tudnivalókat. 

 

10.2 Szándékosan okozott kár megtérítése 

A szándékos károkozásért az ellátást igénybe vevő és dolgozó anyagilag is felelős. 

Különösen szándékosnak kell tekinteni az agresszivitásból, alkoholos 
befolyásoltságból eredő károkozást. 

Az intézmény fenntartója:  

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai felügyeletet gyakorló önkormányzati szerv: 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
LAKOSSÁGSZOLGÁLATI FŐOSZTÁLY  

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLYA 
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12 11 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az intézmény munkatársai a szakmai jogszabályokban foglaltak szerint a Szociális 
Munka Etikai Kódexében rögzített alapelvek szigorú betartásával kötelesek végezni 
munkájukat. 

A Házirend hatálya a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Családok Átmeneti 
Otthona ellátottaira terjed ki. 

 

1. Az intézmény Házirendje a fenntartó jóváhagyásának időpontjától 

visszavonásig érvényes. 

2. A Házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni, hogy a jogosultak, a 

hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető 

legyen. 

3. A Házirend egy példányát az ellátás igénybevételekor az intézmény vezetője 

átadja a jogosultnak. 

4. A Házirend végrehajtásáról az intézmény intézményvezetője gondoskodik. A 

Házirend 1993. évi III. törvény és az 1/2000. ( I. 17.) SzCsM rendelet alapján 

készült. 
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Z á r a d é k 

 

 

A Házirend Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének jóváhagyásával lép 
életbe.   

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Miskolc, 2022. ________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


