
EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK 
AMBROSIA HAUS NYUGDÍJAS APARTMANHÁZ 

 
„- Haza? - ismételtem. - Mit tud maga az otthonról? Tudja, az otthon, az nem csak egy 

hely. Az emberek teszik azzá. Az emberek, akik törődnek egymással.” ( Meg Cabot ) 

 

Az AMBROSIA HAUS Nyugdíjas Apartmanház Együttélési szabályzatának célja, hogy a Ház 

lakói – egymás jogainak és személyes terének tiszteletben tartása mellett – a lehető 

legteljesebb, biztonságban, egészségben múló életet élhessék úgy, hogy személyes 

szükségleteiknek, igényeiknek megfelelő életteret és gondoskodást kapjanak. 

Az együttélési szabály alapelvei : 

- kölcsönös tisztelet és tolerancia ( Szolgáltató és Igénybevevő, Igénybevevő és 

Igénybevevő valamint a Ház-ba érkező vendégek vonatkozásában ), 

- kiemelt és különleges figyelem az állapotuk miatt kiszolgáltatott – különösen a 

haldokló – lakók vonatkozásában, 

- a „más”-ság, - egymás eltérő állapotának, nézeteinek, hagyományainak, elfogadása, 

véleményének tiszteletben tartása, 

- a biztonságos ellátást megalapozó együttműködés a Szolgálatató és Igénybevevő 

közt,  

- egymás életterének (lakás, lakrész, szoba) és személyes tulajdonát képező tárgyainak 

tiszteletben tartása, 

- a közös terek használatakor a közösség érdekeinek figyelembe vétele, 

- a közös (közösségi) programok szervezése során az Igénybevevők igényeinek 

maximális figyelembe vétele, 

Az együttélési szabályok területi és személyi hatálya: 

Jelen szabályzat az Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház területére (mindkét épületére, 

kertjére ) terjed ki. 

Személyi hatálya kiterjed a Házban dolgozó valamennyi munkatársra, a Ház Lakóira, a Ház-ba 

érkező külső igénybevevőre (a rájuk vonatkozó speciális szabályok figyelembe vételével), a 

Látogatókra – valamint a Ház-ban életvitelszerűen tartózkodó dolgozókra. 

Az együttélési szabály szerinti jogok és kötelezettségek: 

A Ház Lakóinak joga, hogy saját lakrészét – rendeltetésének megfelelően – a lakótársak 

nyugalmának zavarása nélkül szabadon használja. 

Előzetes egyeztetés alapján a Beköltöző (kifejezetten kistestű) kutyát, macskát – egyéb 

lakásban is tartható háziállatot behozhat. Az állat gondozásával kapcsolatos feladatok 

Lakónkat terhelik, azt a Ház munkatársai nem tudják átvállalni. 

https://idezetabc.hu/idezetek/meg-cabot


Valamennyi lakó számára biztosított a Ház közösségi tereinek használata – általános 

szabályként – időbeli korlátozás nélkül. Kivételt képez az étkező, mely reggel 7,00 órától este 

20,00 óráig áll Lakóink rendelkezésére az alább részletezett étkezési lehetőségek 

biztosítására. 

A demenciával küzdő lakók kivételével Lakóink jogosultak – korlátozás nélkül – eltávozni a 

Ház-ból. Nem szabályozzuk sem az elindulás sem a visszaérkezés idejét, de kérjük Lakóinkat, 

hogy eltávozásukat az ápolást vezető és/vagy szakmai vezető munkatársnak jelezzék. 

A Wellness részleg használata lakóink számára – alapszolgáltatásként reggel 8,00-tól este 

19,00 óráig biztosított. A használatot a csoportos gyógytorna korlátozhatja. A Wellness 

részleg használata saját felelősségre történik. A Ház dolgozói – különösen a szauna , 

melegvizes medence használata során – az ettől orvosilag eltiltott lakó figyelmét e tényre 

felhívják. 

Lakóink jogosultak a Ház kulturális, szabadidős – belső – programjain korlátozás nélkül részt 

venni, ilyen programok szervezésére javaslatot tenni, illetve ilyen programokat szervezni. 

Havi egy alkalommal – közösségi program keretében – ünnepeljük az aktuális hónapban 

születettek születésnapját, illetve a hónapra eső névnapokat. 

A Ház-ban található ökumenikus kápolna – különös tekintettel egymás meggyőződésére, 

sajátos vallás-gyakorlására a nap minden szakában nyitva áll lakóink előtt. Az aktív 

vallásgyakorlás elősegítése érdekében misehallgatási, Istentiszteleten való részvételi 

lehetőséget szervezünk helybe, a mindenkori lakóközösség igényei szerinti rendszerességgel. 

Az egyházi ünnepek közösségi ünneplésére a Ház szervezetten és egyéni formában egyaránt 

lehetőséget biztosít. 

Családi események ünneplését – figyelembe véve a Ház adottságait – támogatjuk, 

szervezésében, bonyolításában segítséget nyújtunk. 

Halála esetén Lakónkat megilleti a végtisztesség, mely adott esetben a Családtagok részére 

lehetőséget biztosít a méltóságteljes, bensőséges elbúcsúzásra – melyhez munkatársaink 

támogatást és segítséget nyújtanak. 

Valamennyi lakó köteles a saját lakrészét és a közösségi tereket, valamint a Ház kertjét 

rendeltetésének megfelelően, a ’jó gazda’ gondosságával használni. Jelezni az esetleges 

meghibásodásokat, a – rendszeresen túli – takarítási, karbantartási szükségleteket. 

A lakók kötelesek média eszközeik használata során tekintettel lenni a többi lakó nyugalmi 

jogára. A közösségi terekben elhelyezett média eszközök használata során – konszenzusos – 

alapon megosztozni. 

Az állatot behozó lakók kötelesek az állattartás során tekintettel lenni a többi lakó jogaira, 

különös tekintettel a közösségi terek, illetve a kert használata során. Fő szabályként 



rögzítjük, hogy a közösségi terekben (a szükségszerű áthaladás kivételével) a háziáűllatok 

nem tartózkodhatnak. 

Lakóink kötelesek látogatóikkal a Ház együttélési szabályait ismertetni, és annak betartásáról 

gondoskodni – ide nem értve a demenciával küzdő lakókat, akik esetében ez a feladat az 

ápoló munkatársakat terheli. 

Hozzátar 

A ’külsős’ igénybevevőkre vonatkozó külön szabályok 

Házunk szolgáltatásait ’külsős’-ök is igénybe vehetik anélkül, hogy a Ház-ban életvitelszerűen 

lakók mindennapi gyakorlatát megzavarnák, az általuk – kizárólagosan használt élettérbe 

belépnének. A Ház nyitott szolgáltatásai: fodrászat, manikűr-pedikűr,oprvosio rendelők, 

fizioterápia, masszázs – korlátozásokkal a Wellness részleg. 

A ’külsős’-ök részére – fő szabály szerint – a földszinti szolgáltató egység hétfőtől péntekig 

8,00 – 18,00 óráig , szombati napokon: 8,00 – 14,00 óráig tart nyitva. Ettől eltérhetnek a Ház 

nyitott rendezvényei, illetve azok az esetek, amikor a szolgáltatást nyújtó egyedi időpontban 

állapodik meg az igénybevevővel. („Manager – kezelések”). 

A Ház nyitott programjai – első sorban kulturális, egészségnevelő, egyéb szabadidős, illetve 

speciális célcsoport számára meghirdetett – a mindenkori hirdetéseknek megfelelően térítési 

díjért, vagy regisztrációhoz kötötten vehetők igénybe. 

A Ház napirendje 

ÉTKEZÉSEK: 

reggeli (az ebédlőben vagy saját lakrészben):  7,15 – 9,15 

ebéd (az ebédlőben vagy saját lakrészben):  12,00 – 14,00 

ebéd a Demens részlegen:    12,15 – 13,00 

vacsora      18,00 – 19,30 

Kávé, gyümölcs, frissítő fogyasztására a főétkezések között is lehetőség van, az étterem 

általános nyitvatartása: 07,00 – 20,00  

NŐVÉRSZOLGÁLAT: 

(defibrillátor ügyelet is)    00,00 – 24,00 

WELLNESS RÉSZLEG: 

(csoportos gyógytorna kivételével)   08,00 – 20,00 

FIZIOTERÁPIA – MASSZÁZS – ORVOSI RENDELŐK 



(rendelési időben) általánosan:   08,00 – 18,00 

Jelen Szabályzat tartalmát megismertem, a társasházi együttélés általános és speciális 

szabályozásaként azt elfogadom! 

 

Veresegyház, 2020. március 11.  

 

 

       Lakó / Igénybevevő / törvényes képviselő 

 

 


