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I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 

 

Az intézmény neve: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Éjjeli Menedékhely 

Székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a.. 

Telephelye: 6900 Makó, Ardics tanya 2 sz.  

 

II. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett Éjjeli Menedékhely, a Makó 

város közigazgatási területén élő, illetve tartózkodó 18. életévüket betöltött hajléktalan 

személyeknek nyújt szolgáltatást. – Hajléktalan az a személy, aki a hatályos jogszabályi 

feltételeknek megfelel. 

A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az 

alapvető szabályokról.  

A házirend betartása, az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait igénybevevők és minden ott 

tartózkodó számára kötelező.  

 

III. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA, MUNKARENDJE 

 

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait az év minden napján 18 órától, másnap reggel 8 

óráig lehet igénybe venni. Jogszabály által meghatározott nyitva tartási idő, napi 14 óra. 

Intézményi férőhelyek száma: 22 fő. 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

 

● önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe, valamint 

● érvényes, - három hónapnál nem régebbi - negatív tüdőszűrő lelet bemutatásával. 

A negatív tüdőszűrő lelettel nem rendelkező hajléktalan személy egy éjszakát, 

amennyiben az munkaszüneti napra esik, három éjszakát tölthet a szállón. Ennek 

hiányában járványügyi okok miatt az intézményben tovább nem tartózkodhat. 

Súlyos sérülést szenvedett, erősen vérző, hajléktalan személyek, az intézmény 

szolgáltatásait nem vehetik igénybe.  
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Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény reggeli bezárásakor, 

- az igénybe vevő intézményből való távozásakor, 

- az igénybe vevő halálával, 

- az igénybe vevő más szociális intézményi elhelyezése esetén, 

- az igénybe vevő kitiltásával 

 

V. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

KÖRE 

 

Az Éjjeli Menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés betartására képes 

hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás 

biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. 

Az intézmény lehetőséget biztosít továbbá közösségi együttlétre, személyes ruházat 

tisztítására, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, elkészítésére, elfogyasztására. 

Az Éjjeli Menedékhely postacímként megadható.  

Az intézmény a szolgáltatást igénybevevők számára televíziót, könyveket, folyóiratokat 

biztosít, melyek lehetőséget biztosítanak a napi események nyomon követésére. A 

munkakereséshez, a szociális munkás közreműködésével, internet elérése is biztosított.  

 

A szociális munkatársak segítséget nyújtanak a hajléktalan személyeknek:  

● hivatalos ügyek intézésében,  

● szociális ellátások elérésében, igénybevételében,  

● családi kapcsolataik normalizálásában, 

● személyes okmányok pótlásában, 

● az őket megillető jogosultságaikra vonatkozó tanácsadásban, 

● a munka világába való visszailleszkedéshez (alkalmi munka, munkahely keresése, 

önéletrajz készítése, állásinterjúra való felkészítés), 

● életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítésében,  

● lakhatási problémáik megoldásában, (szociális bérlakás, albérlet keresése, lakhatással 

egybekötött munkavégzés) 

 

A gondozást személyre szólóan, differenciáltan végzik a szakemberek, a hajléktalan 

személyek személyiségének és problémájának megfelelően. A szociális munkatársak a 
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lehető legkörültekintőbben igyekeznek eljárni a hozzájuk forduló ellátottak problémájának 

megoldásában. 

 

Az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybe vevő személyek adatairól nyilvántartást 

vezet. 

Intézményünk a hajléktalan ellátás megszervezése és biztosítása során nagy figyelmet 

fordít az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes 

körű tiszteletben tartására. 

 

VI. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

Az Éjjeli Menedékhely igénybevételekor a szociális munkatárs a hajléktalan személy 

számára tájékoztatást ad: 

● az intézményben biztosított szolgáltatások tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, 

● az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

● az intézmény házirendjéről, 

● a szolgáltatás térítésmentességéről, 

● a szolgáltatás önkéntes alapú igénybe vételéről,  

● a panaszjog gyakorlásának módjáról. 

 

Az ellátásra jogosult köteles nyilatkozni: 

● a fenti tájékoztatás tudomásul vételéről, és tiszteletben tartásáról, 

● adatokat szolgáltatni az intézményben törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 

● a személyazonosító adataiban beállt változásokról 

 

VII. AZ INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ EGYÜTTÉLÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK   

1. A Menedékhelyet igénybe vevő köteles az ellátó személyzettel együttműködni, a 

Házirendet – mint belső jogszabályt- betartani. 

2. Az intézményben csak nyitva tartási idő alatt lehet tartózkodni. 

3. 22.00. óráig lehet szállást kérni. Ezt követően csak indokolt esetben pl.: krízis esetén. 

4. Villanyoltás 22 óra 30 perckor, majd reggel 6.00. órakor van ébresztő, melyet követően 

mindenkinek az ágyneműt és a törülközőt az ágyon kell hagynia, környezetét rendbe kell 

tennie, valamint 8.00. óráig a szállót el kell hagynia. 
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5. Az Éjjeli Menedékhelyen nincs állandó fekhelye a tartósan bentlakóknak sem, a 

mindenkori elosztást az ügyeletes munkatárs végzi. 

6.  Minden beérkezést követően a személyi higiéné rendbetétele – fürdés - kötelező! 

7. Bejövetelkor a csomagokat felszólításra be kell mutatni.  

8. Az intézmény területére alkoholt, vagy más kábulat keltésére alkalmas anyagot behozni 

és fogyasztani szigorúan tilos! Megkísérlésekor elkobzásra kerülnek. 

9. Az ittas állapotban lévő, agresszív magatartást tanúsító személy az Éjjeli 

Menedékhelyet nem veheti igénybe. 

10 Az intézmény egész területén a dohányzás szigorúan tilos! Az ezzel kapcsolatos 

részleteket, a nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény tartalmazza. 

11. Az igénybe vevők egymás nyugalmát, pihenését fegyelmezetlen magatartással nem 

zavarhatják meg! 

12. Az intézményből a kötekedő, hangoskodó, verekedő, összeférhetetlen személlyel 

szemben a szolgálatot teljesítő szankciót alkalmazhat, - a rendbontónak az intézmény 

területét azonnal el kell hagynia! A Házirendet megsértőkkel szemben különböző 

időtartamú intézménylátogatási tilalmat léptethetünk életbe, az ügy megítélésének 

függvényében. – Ezen esetekről jegyzőkönyv készül. 

13. A házirendben foglaltak többszöri megsértése, a szolgálatot teljesítők fenyegetése, 

illetve a bentlakók bántalmazása, fenyegetése az intézményből való kitiltását vonhatja 

maga után.  

14. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők kötelesek a helyiségek tisztaságára, 

berendezési tárgyak épségére vigyázni! A szolgálatot teljesítő felkérésére kötelesek a 

házimunkában aktívan részt venni (takarítás, udvar, utca, kertápolás, egyebek). 

15.Az intézmény egész területén tilos telefonnal (vagy más kép felvételére alkalmas 

eszközzel) felvételt készíteni. 

16. A lakók kötelesek az ellátásban dolgozó szakembereknek a munkavégzéshez 

kapcsolódó megbecsülést megadni.  

17. Bármiféle meghibásodást, balesetet, sérülést, a szolgálatot teljesítőnek azonnal jelezni 

kell! Az épületben található műszaki, híradástechnikai cikkek javítása az igénybevevők 

számára szigorúan tilos! 

18. Az intézményben szándékosan, vagy ittasan okozott kárt köteles a károkozó 

megtéríteni. A kár rendezéséig a lakhatás felfüggeszthető! 

19. A hajléktalan személyek számára az intézmény postacímet biztosít, és postai 

küldeményeket továbbítja a címzetteknek. 
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VIII. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS 

SZABÁLYAI 

Az lakók minden nap 18.00 órától másnap reggel 08.00 óráig vehetik az Éjjeli 

Menedékhelyet, betartva a fent leírt együttélési szabályokat. 

 

IX. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, 

VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

Az ellátottaknak joguk van családi, rokoni kapcsolataik ápolására. Látogatót 18.00. és 

20.00. óra között lehet fogadni. A találkozót a közös helységben kell lebonyolítani. A 

látogató magatartásáért az ellátott felelős. Az intézmény rendjének és az együttélés 

szabályinak megzavarása esetén a látogatónak azonnal távoznia kell! 

 

X. AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK 

KÖRE 

 

1. Semmilyen szúró, vágó, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat (pl.: nagykést, 

baltát, petárdát, gáz-sprayt, fegyvert) behozni tilos! 

2. A Menedékhelyre semmilyen elektromos berendezés nem hozható be, kivéve mobil 

telefon és rádió, de ezen eszközök műszaki és érintés védelmi állapotáért a tulajdonos 

felelős. 

3. A szolgáltatást igénybe vevők behozott tárgyaikért, értékeikért saját felelősséggel 

tartoznak.  

 

XI. AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK 

ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI 

1.Az intézmény az igénybevevők számára, az értékeik megőrzésére, külön zárható névvel 

ellátott szekrényeket biztosít. 
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XII. A RUHÁZATTAL, TEXTÍIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ 

ELLÁTÁS, VALAMINT A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS 

JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 

 

Az Éjjeli Menedékhely biztosítja: 

- szükség szerint a személyes tisztálkodáshoz szükséges eszközöket (törölköző, szappan, 

sampon, fertőtlenítőszer), 

- mosáshoz szükséges eszközök (mosópor, mosógép, centrifuga) használatát, 

- a használt textíliák mosását és fertőtlenítését, 

- az elhasználódott textília pótlását, cseréjét, selejtezését. 

 

A személyes ruházatról, annak tisztántartásáról a hajléktalan személy köteles 

gondoskodni. Alapvető személyes ruházat hiányossága esetén a szociális segítőtől kérhető 

kiegészítés, mely adományokból biztosítható. 

 

 

      XIII. AZ EGYÉNI  ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ    

      SZABÁLYOK: 

A menedékhelyen tartózkodóknak törekedniük kell egymás tiszteletben tartására, 

elfogadni a másik személy vallási hovatartozásából eredő különbségeket, tisztelni az 

egyéni vallásgyakorlást. 

 

 

XIV. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK, 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE É S TÉRÍTÉSI DÍJA  

1.Az intézmény esetenként adományokból származó élelmiszereket biztosít az 

igénybevevők számára. 

2.A szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervez, igény szerint kommunikációs 

eszközöket is biztosít.  

3. Mindezek önkéntesen és térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

XV. AZ ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK RENDJE 

 

A menedékhely igénybevételének egyik feltétele a Házirend szabályainak betartása, mely 

az intézmény rendeltetésszerű működésének alapja. A Házirend megszegése esetén 
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szankciót kell alkalmazni, melynek mértéke arányban kell, hogy álljon a Házirend 

megsértésének mértékével. A szankciók kiszabásakor maximálisan figyelembe kell venni 

a kliens állapotát és a Házirend megszegésének kiváltó okait.  

 

A szankciók rendje a fokozatosság elvét követve az alábbiak szerint alakul: 

1. lépésben az ügyeletes szóbeli figyelmeztetést adhat. 

2. lépésben az ügyeletes a szolgáltatások időbeli korlátozásáról dönthet. 

3. lépésben az ügyeletes a szolgáltatásokat egy napra felfüggesztheti. Hosszabb ideig 

tartó korlátozásról csak intézményvezető dönthet. 

 

XVI. ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A menedékhelyen az elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézményvezető a 

koordinációs egység vezetőjének bevonásával szervezi. 

Gondoskodik: 

- orvos, vagy a halál beálltát igazoló egészségügyi ellátó értesítéséről, 

- elkülönítésről, 

- a közeli hozzátartozó értesítéséről, 

- ingóságainak számbavételéről, megőrzésről, valamint az örököseinek történő 

átadásáról, 

- amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetésre köteles személy a 

köztemetés elrendelésére intézkedik az illetékes települési önkormányzatnál. 

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket kell készíteni a 

haláleset időpontjában, műszakban lévő dolgozónak. A jegyzéket két tanúval alá kell 

íratni. A szükséges értesítésekről legkésőbb a halált követő napon kell gondoskodni. 

 

XVII. ADATKEZELÉSRE, ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 
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XVIII. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Az Éjjeli Menedékhelyet igénybe vevő a szolgáltatás nyújtással kapcsolatos panaszaival 

az intézményvezetőhöz fordulhat, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és erről a 

panaszost írásban tájékoztatja. Amennyiben a panasztevő a válasszal nem ért egyet, illetve 

azzal nincs megelégedve, a válasz kézhezvételétől számított nyolc napon belül panaszának 

orvoslásáért a fenntartóhoz fordulhat. 

 

 

XIX. ÉRDEKVÉDELEM 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap – és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy 

részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. 

 

Az ellátást igénybevevőnek joga van bármely kérdéssel a mindenkori ellátottjogi és betegjogi 

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden klubtag 

külön szóróanyagon megkapja, személyi változás esetén új szóróanyag kerül kiosztásra. 

 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve szolgáltatásban részesülő részére nyújt 

segítséget jogai gyakorlásában. 

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

 tájékoztat; 

 segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában (kivéve jogviszony keletkezése és 

megszűnése, áthelyezés); 

 a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személy képviseletében járhat el. 

 

Kelt: Makó, 2019. május 16.                                                

 

  Tóthné Balázs Andrea 

                                                                                                   intézményvezető  

 


