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H Á Z I R E N D 

 
Készült az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában az 1997. évi XXXI. tv. és a  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján. 
 
Ezek alapján, a Házirend az alábbiak szerint szabályozza: 

1. A szülői jogokat és kötelezettségeket (az átmeneti gondozás jellegét a szülő 
érintetlen felügyeleti jogainak megtartásával). 

2. A gyermekek jogait és kötelezettségeit. 
3. A napirendet. 

1. A gyermek jogai 
 
 A gyermek joga, hogy az elhelyezésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson, azt 

szülőjével közölje, s azt a lehetőség szerint figyelembe vegyék. 
 Joga, hogy az átmeneti otthonban való elhelyezésének körülményeiről (melyik szobába 

kerüljön és kivel), annak tartalmáról (mikor szeretne hazamenni, kivel, kikkel szeretne 
találkozni, milyen tárgyakat, kedvenc időtöltésének felszereléseit szeretné behozni) 
véleményt nyilvánítson.  

 Joga, hogy étkezési szokásait, napirendi szokásait gyakorolhassa. 
 Joga, hogy az elhelyezésének idején az otthonban barátaival, osztálytársaival, szüleivel 

és hozzátartozóival a kapcsolattartási rend szerint kapcsolatot tartson, azok 
meglátogathassák, telefonon kereshessék, levelet küldhessenek számára. 

 Mindezek kulturált és zavartalan környezetét az Otthonnak biztosítania kell. Leveleit 
nem szabad felbontani, a telefonhívásait személyesen kell, hogy fogadja. A látogatást a 
kapcsolattartásra kijelölt helyiségben zavartalanul biztosítani kell. 

 Joga, hogy vallását az átmeneti otthonban is gyakorolja, szabadidejének eddig 
megszokott tevékenységeit a továbbiakban is végezhesse, ezeket a napirendben 
figyelembe kell venni. 

 Joga, hogy az Átmeneti Otthonban eltöltött időszak alatt elhelyezésével kapcsolatosan 
véleményt nyilvánítson. Ezt a véleménynyilvánítást kulturáltan, másokat nem 
befolyásolva kell megtennie. Észrevételeit a nevelő jelzi először az otthonvezető, majd 
az Érdekképviseleti Fórum felé.  

 Joga, hogy orvosi ellátásban részesüljön lehetőleg az intézmény orvosa által, de 
maradhat saját háziorvosának kezelésében is. 

 A testi- vagy értelmi fogyatékos gyermekeknek különleges gondoskodáshoz van joga.  
 A gyermek joga, hogy az otthonban tartózkodásának ideje alatt a társai részéről őt 

érintő emberi méltóságát sértő bánásmód, megalázó büntetés, szabadságától való 
időszakos megfosztás, bántalmazás esetén szóljon, ill. panaszt tegyen az 
Érdekképviseleti Fórum felé. 

 Joga, hogy faji, etnikai szokásait gyakorolja, annak érvényt szerezzen. 
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                                  2. A gyermek kötelességei 
 
 A gyermek kötelessége, hogy az Átmeneti Otthon szabályait – Házirendet, 

Kapcsolattartási rendet, Napirendet – elfogadja, s annak törvényszerűségei szerint 
éljen.  

 Kötelessége, hogy az Otthon dolgozóival együttműködjön, azok kéréseit, véleményét 
elfogadja, és tiszteletben tartsa. 

 Durván és csúnyán nem beszélhet, nem verekedhet, nem bánthatja társait. 
 A gyermek köteles az iskolában, óvodában rendesen megjelenni, tanulmányi munkáját 

rendszeresen végezni, részben önállóan, részben nevelői segítséggel. 
 Az Otthon területén nem dohányozhat, nem jelenhet meg ittasan, és nem hozhat be 

szeszes italt. A káros élvezeti szerek többi fajtáját sem fogyaszthatja. 
 Szüleivel és barátaival a kapcsolattartási rendnek és a házirendnek megfelelően tarthat 

kapcsolatot.  
 A gyermek kötelessége a testi higiénia szabályainak betartása (fürdés,fogmosás,mosás) 
 Kötelessége a szobájának rendbetétele, szekrényében a ruhái és személyes tárgyainak a 

rendben tartása.  
 Kötelessége a szoba és a közös helyiségek takarításában való részvétel. 
 Kötelessége az étkezéskor kulturáltan viselkedni, ennek szabályait elsajátítani. 
 Az otthon területén tilos szúró-, vágóeszközt, cigarettát, dohányt, cigarettatöltőt, 

öngyújtót, gyógyszert tartani. Azt mindenki a nevére szóló zárható szekrényben 
tárolhatja.  

 Éjszakára mobiltelefont, laptopot a hálószobába felvinni tilos, mert lefekvés után 
mások nyugalmát zavarhatja vele. Azt szintén a földszinti zárható szekrény névre szóló 
rekeszében őrizzük meg reggelig. 

        
3. A szülői jogok 

 
 A szülőnek, törvényes képviselőnek a gyermek érdekében a jogszabályokban foglalt 

esetekben jogában áll átmeneti gondozást kérelmezni, illetve azt igénybe venni. 
 Az Átmeneti Otthonba bekerülő gyermek mindkét szülőjének joga gyermekének 

elhelyezéséről döntést hozni, arról értesítést kapni, véleményt nyilvánítani és az 
átmeneti otthoni elhelyezéshez hozzájárulni, kivéve, ha szülői felügyeleti joga szünetel. 

 A szülő és az általa jóváhagyott más hozzátartozó, barát a gyermekkel az 
Együttműködési Megállapodás szerint tarthatja a kapcsolatot. 

 A kapcsolattartás nem zavarhatja az Otthon rendjét, ugyanakkor a gyermeki jogoknak 
érvényesülnie kell. 

 A kapcsolattartás az eltávozási kérelem szerint történik, melyet írásban legkésőbb 
péntekig be kell nyújtania a szülőnek, feltüntetve rajta azt a címet, ahova gyermekét 
viszi.  

 Kapcsolattartásra a gyermek csak olyan címre vihető ki, ahol előzetesen 
környezettanulmány készült, s alkalmas a gyermek fogadására a szakember szerint.  

 A látogatás az Otthonban az arra kijelölt helyen, történhet. Az Otthon többi 
helyiségeibe látogató csak indokolt esetben mehet az otthonvezető, vagy az ügyeletes 
engedélyével. (Az indok lehet: betegség, a gyermekkel való külön foglalkozás, a 
gyermek személyes tárgyainak, felszerelésének megtekintése, szétválogatása stb.)  

 Nyári időszakban a találkozás helyszíne: az udvar. 
 Látogatási időben a szülő vigye el gyermekét az otthonon kívülre. 
 A szülőnek joga, hogy a folyamatos kapcsolattartáson belül levelet, csomagot küldjön 

gyermekének. A levelet a gyermek az otthonvezetőn keresztül bontatlanul kapja meg. 
A csomag és az ajándék tartalmát az otthonvezetőnek ismernie kell. A gyermek részére 
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csomagot csak az arra kijelölt helyen tárolhatják és az ügyeletes a csomagra ráírja, 
melyik kinek a tulajdona. 

 A szülő gyermekének nem romlandó, gyárilag csomagolt élelmiszert hozhat, melyen a 
szavatossági idő szerepel. Ezt az ebédlőben a látogatás alkalmával fogyaszthatja el a 
gyermek. Az élelmiszer további tárolására lehetőség nincs. Házilag készített étel, 
élelmiszer az otthonba egészségügyi okok miatt egyáltalán nem hozható be.   

 A szülő pénzt nem adhat a gyermek részére, ha valamit vásárolni szeretnének, közösen 
kell, hogy elmenjenek azt megvenni.  

 A szülő joga, hogy gyermeke mindennapjaival, iskoláztatásával, teljes körű ellátásával 
kapcsolatban észrevételt tegyen. Ezt megteheti szóban és írásban az otthonvezető felé, 
amelyet az otthonvezetőnek minden esetben ki kell vizsgálnia és arról a szülőt 
értesíteni kell. 

 A szülő joga a gyermeke életével kapcsolatban döntést hozni. Ezért minden 
változáskor, történéskor a szülőt értesíteni kell, biztosítva számára minden információt, 
hogy megalapozott döntést hozhasson. 

 
 

4. A szülő, ill. a törvényes képviselő kötelezettségei 
 
 A szülő kötelessége a gyermekével az Otthon Házirendje szerint kapcsolatot tartani, a 

gyermek elvitelének és visszakísérésének jogával a szülői jogokat és kötelezettségeket 
gyakorolni, eközben kultúráltan viselkedni és tiszteletben tartani az Otthon 
dolgozóinak munkáját.  

 Az épületbe alkoholt vagy más tudatmódosító szert behozni, fogyasztani, valamint 
azok hatása alatti állapotban az intézmény területén tartózkodni szigorúan tilos.  

 A szülő közvetlen kapcsolatot tart az otthonvezetővel, a családgondozóval és a 
nevelővel. 

 A szülő kötelessége – az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint – 
gyermeke mindennapjairól érdeklődni, feladatot vállalni gyermeke napi ellátásában, 
életében. A szülő munkarendjéhez mérten gyermekét naponta: 

- bölcsödébe, óvodába, iskolába kíséri, 
- beszoktatja, 
- orvoshoz kíséri, 
- iskolai szülői értekezleten részt vesz, 
- különórákra elviszi,  
- a gyermek életével kapcsolatos megbeszéléseken megjelenik,  
- segédkezik ruhanemű, iskolai felszerelés vásárlásában. 

     A szülő akadályoztatása esetén az otthon átvállalja időlegesen a gyermek kísérését. 
 A szülő köteles a családi pótlék felét a gyermek kiadásaira, szükségleteire fordítani a 

hatályos jogszabályok szerint. 
 A szülő köteles gyermekének a bölcsődei, óvodai, iskolai étkezést befizetni vagy azt 

megigényelni térítésmentes juttatásként. 
 A szülő köteles haladéktalanul az adataiban, életkörülményeiben történt 

változásokról az otthont értesíteni (lakcímváltozás, telefonszám módosulás, tartós 
kórházi ellátás, külföldi tartózkodás, stb.) 

 Kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyermek minél előbb 
hazakerülhessen. 

 Amennyiben a gyermek ellátásában a szülő nem vesz részt, elmulasztja szülői 
kötelezettségeit, és ezen magatartásával veszélyezteti a kiskorút, úgy az Otthonvezető 
jelzését haladéktalanul megküldi az illetékes Gyermekjóléti Központnak, melynek 
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családgondozója a szükséges intézkedések megtételét kérheti az illetékes 
gyámhivataltól.  

 
 
 

Napirend 
 
1. Ébresztő – reggeli feladatok 
Az éjszakás gondozó ébreszti 6.00-kor a gyermekeket. Hétvégén és szünidőben 8 órakor 
van ébresztő. 
 
Tisztálkodás, öltözködés, ágyazás, szellőztetés, rendrakás után történik a reggelizés.  
 
Reggelizés: 6.00-6.30-ig 
Előkészítésében, a közös helyiségek rendbetételében a gondozottak korúknak megfelelő 
feladatokat vállalhatnak. 
 
 
2. Délelőtti teendők 
Bölcsődei, óvodai és iskolai elfoglaltság a gyermekek számára. Hétvégén életkoruknak 
megfelelően vesznek részt az önellátó feladatok végrehajtásában, gyakorlásában (ágyazás, 
a szekrényben rendrakás, mosnivalók levitele a mosógép mellé, íróasztaluk rendezése stb.)  

 
3. Ebéd:  
Hét közben mindenki a bölcsödében, óvodában, iskolában étkezik, az otthonban csak az 
tartózkodhat, aki pl. beteg, vagy intézményes ellátásban nem részeül.  
Hétvégén mindenki az otthonban étkezik, 11.30-kor a kicsik, 12.00 órakor a nagyok 
ebédelnek.  
Ételt, italt a szobákba felvinni tilos!  
 
4. Csendes pihenő az itthon tartózkodó kicsiknek 13.30-15.00 között. 
A kicsik kimenője a csendes pihenő után lehetséges 17.30-ig. 
 
5. Uzsonna 15.30 órakor 

 
6. Délutáni programok:  
16.00-18.00 óra között tanulószoba az iskolásoknak (ezen idő alatt nem telefonálhat, 
látogatót nem fogadhat, hanem másnapi feladataira kell készülnie). 
A gyermekek folyamatosan érkeznek haza a bölcsődéből, az óvodából, iskolából.  
Egyéni beszélgetés keretében a nevelő megbeszéli a gyerekekkel a napközben történteket, 
megbeszélik a következő feladatokat, áttekintik a másnapi leckét. 
Pihentető és szabadidős foglalkozásokat kezdeményezünk. 
A nagyok kimenője hétköznap a tanulás befejezésétől a vacsoráig, hétvégén 9.00-18 óráig 
tart. 
 
 
7. Esti program:  
            18.00 óra  Vacsora  (kicsiknek félórával előbb) 
            18.30-19.00   Az ebédlő rendbetétele 

 19.30 óra   Egyéni beszélgetés, szabad program 
                             A zuhanyozásnak este 20 óráig be kell fejeződnie. 
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 20.00 óra Ágyazás, a tv. főműsorának megtekintése, beszélgetés  
 20 óra             Villanyoltás a kicsiknél (hétköznap) 
 21 óra             Villanyoltás a nagyoknál (hétköznap),  
                         (Pénteken és Szombaton 22 órakor) 
 
(Villanyoltás után a hálószobában senki nem használhat laptopot, mobiltele-font, 
nem internetezhet, mert ezzel mások nyugalmát zavarja. Vágóeszköz, cigaretta, 
öngyújtó nem maradhat a gyermeknél, azt le kell adnia a nevelőnek, aki reggelig 
elzárva tartja a gyermek nevére szóló zárható szekrényben.)
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                               Az Érdekképviseleti Fórum Szabályzata 

A panaszjog érvényesítésének módja  
Az Intézmény fenntartója határozza meg az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló 
érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait (GYVT. 36. §) 
 
A gondozott gyermek véleményt nyilváníthat a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, 
ill. a személyét érintő ügyekről, véleményét a gondozás, nevelés során figyelembe 
vesszük. 
 
Az otthon dolgozói a gondozás nevelés során figyelembe veszik a gondozott gyermek 
szülőjének a gyermek személyét és ellátását érintő véleményét is. 
 

Az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása 
 
1. Az  ellátásban részesülők érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el. 
2. Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 
   - 1 fő a gyermekönkormányzat képviselője, 
   - 2 fő az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, 
   - 1 fő az otthon dolgozóinak képviselője, 
   - 1 fő az intézményt fenntartó képviselője. 
A fórum  megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben 
dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, 
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 
 
A Fórum az otthon vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő 
ügyekben, ill. fegyelemsértés esetén, s javaslatot tehet az otthon alaptevékenységével 
összhangban végzett szolgáltatások tervezésére működtetésére, valamint az ebből 
származó bevétel felhasználására. Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
 
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és 
a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és 
szakmai szervek panasszal élhetnek az otthon vezetőjénél vagy az érdekképviseleti 
fórumnál: 

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
- a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén. 
 
Az otthon vezetője, illetve az Érdekképviseleti Fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást 
ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a 
fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha 
az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a 
vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 
 
Az érdekképviseleti fórumi tagság megszűnik: 
   - ha a tag intézményi jogviszonya megszűnt, 
   - ha a tag lemond, illetve visszahívják. 
 
Budapest, 2014.                                         


