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SZAKMAI PROGRAM 

 

A Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) szociális étkeztetés 

népkonyha (keretében nyújtott ellátás) szakmai programja a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 

SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdése és a helyi sajátosságok figyelembe vételével készült.  

 

 

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1 A szakmai program célja 

 

A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi 

sajátosságok alapján az Alapítvány szakmai tevékenységét, ennek érdekében a szolgáltatás 

célját, feladatát, különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő 

kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a más intézményekkel 

történő együttműködés módját, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított 

szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, a tartalmát, az ellátás igénybevételének 

módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás módját. 

 

2 A szakmai program hatálya 

 

A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint a misszió szakmai 

működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. 

 

3 A szakmai program nyilvánossága 

 

A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A szakmai program elérhető a karitativ.hu 

weboldalon és az Alapítvány székhelyén és telephelyein kifüggesztésre kerül. 
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II A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 

 

1 A szolgáltatás célja 

 

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány napi rendszerességgel oszt meleg ételt, 

valamint tartós élelmiszereket országszerte. 

A Alapítvány általános célja, hogy vegetáriánus ételek ingyenes osztásával békés 

egyensúlyt teremtsen a világ élelmezésében.  

Népkonyhai étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak legalább a napi egyszeri 

meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 

miatt (1993. évi III. tv. 62.§). 

 
2 A szolgáltatás feladata  

 
A szolgáltatás feladata, hogy az Alapítvány alapdokumentumaiban meghatározott 

időtartamban, hétfőtől szombatig napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítson a szociális 

étkeztetés keretében megállapodással rendelkező ellátottak részére. 

 

3 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 
 

3.1   Megvalósítandó program konkrét bemutatása 
 

A szociális étkeztetés népkonyha szolgáltatás a személyes gondoskodás alapellátási 

formája. Az Alapítvány gondoskodik a szociálisan rászorult személyek napi egyszeri meleg 

étkeztetés biztosításáról, igény esetén annak szerződés szerinti helyszínre való 

kiszállításáról. A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. 

mellékletében a 19-69 éves korcsoport esetén napi egyszeri étkezésre előírt 

energiaszükséglet legalább 120%-át kell biztosítania. 

 

3.2   A létrejövő kapacitások bemutatása 
 

Fenntartó  
 Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítván 
 Székhelye: 1039 Budapest, Lehel utca 15. 
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 Alapítója: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 
 Típusa: Alapítvány 

 
 
Engedélyes 

 Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítván Budapesti Iroda (Szociális 
étkeztetés) 

 Székhelye: 1039 Budapest, Lehel utca 15. 
 Tervezett ellátotti létszám: 1922 fő 
 Ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe 

 
 Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítván Egri Iroda 
 Székhelye: 3300 Eger, Tűzoltó tér 5. 
 Tervezett ellátotti létszám: 478 fő 
 Ellátási területe: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, 

Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, 
Tarnaszentmária, Szarvaskő, Verpelét 
 

 Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítván Debreceni Iroda 
 Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 21. 
 Tervezett ellátotti létszám: 293 fő 
 Ellátási területe: Balmazújvárosi, Debreceni, Polgári és Hajdúhadházi kistérség 

 
 Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítván Somogyi Iroda 
 Székhelye: 8699 Somogyvámos, Fő utca 38. 
 Tervezett ellátotti létszám: 246 fő 
 Ellátási területe: Fonyódi, Marcali és Kaposvári járások közigazgatási területe  

 
Az étkeztetés szolgáltatása kiterjed a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményeiben a nappali ellátást igénybevevők körére is. 

A „Mint egy falat kenyér” programunk pedig az ország számos településén (15-20 helyszín) 

évente közel 70 alkalommal oszt rászorulóknak meleg ételt, valamint a helyi adományozók 

segítségével élelmiszercsomagot a rászoruló családoknak.  

 

3.3   Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 

Biztosított szolgáltatási elemek 

 

Étkeztetés: napi egyszeri meleg ételt biztosítunk alkalmilag, vagy rendszeresen a 

szolgáltatást igénybe vevőknek. 
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Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz. Az étel kihordását 1100 

órától 13.00 óráig az intézmény munkatársai végzik. Az étel kiszállítása az Alapítvány 

gépkocsijaival történik. 

 

Az étkeztetés a településen élő lakosság szükségleteihez igazodóan került megszervezésre, 

így az étkeztetés történhet: 

- helyben fogyasztással, 

- az étel elvitelének lehetővé tételével, (Az ételhordó tisztítása és fertőtlenítése a 

szolgáltatást igénybe vevőt terheli) 

- az étel kiszállításával. Az ebédet egyszer használatos műanyag ételdobozokban egyszer 

használatos evőeszközökkel biztosítjuk. 

 

Az étkezés helyben fogyasztása esetén biztosított: 

- a kézmosási lehetőség, 

- a nemenként elkülönített illemhely, 

- az evőeszközök és étkészletek is. 

 

A szolgáltatást hétfőtől szombatig lehet igénybe venni. 
 

 

4 Más intézményekkel történő együttműködés 
 

Az Alapítvány folyamatosan együttműködik, munkáját összehangoltan végzi a szakmai 

munka hatékonysága érdekében a Polgármesteri Hivatalokkal valamint Családsegítő 

szolgálatokkal, szociális intézményekkel pl., a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei és más hivatalos szervekkel, pl. kormányhivatalok.  

 

 

5 Az ellátandó célcsoport megnevezése 
 
A népkonyha alkalmi jelleggel napi egyszeri legalább egy tál meleg ételt biztosít azoknak a 

személyeknek, akik a helyi rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek 

megfelelnek és más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. 

Növekszik a szociális rászorultság, így egyre nagyobb igény mutatkozik az ellátás 

biztosítására.  

 

Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 
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III AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI 
 
A szolgáltatás igénybevétele a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény valamint a 9/1999.(XI.24.) 

SzCsm rendelet alapján történik. 

 
 

 
IV A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS FORMÁI 

 
 
Az intézmény működéséről a település lakosai részére rendszeres, és minden lakos 

számára hozzáférhető tájékoztatást nyújt.  

 

Ennek érdekében a közzététel formái: 

- Szórólapok, információs anyagok; 

- Helyi médiák; 

- Települési honlapon való tájékoztatás; 

- Egyéb fórumokon való megjelenés. 

 
 
 
 
Budapest, 2020. január 31. 
 
 
 
 
 
 

Szanyi-Karl Attila 
Kuratóriumi elnök 

 


