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SZAKMAI PROGRAM 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szakmai program célja 
 

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 figyelembevételével készült.  

 

Alapítványunk célja, hogy ellátási területén élő állampolgárok kiváló minőségű 

alapanyagokból készült vegetáriánus meleg ételhez jussanak népkonyhai szolgáltatásunk 

keretében. 

 

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 az Alapítvány szakmai 

működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. 

 

3. A szakmai program nyilvánossága 

 

A szakmai program az Alapítvány székhelyén és telephelyein kifüggesztésre kerül valamint 

elérhető az Alapítvány weboldalán.  
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II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 

A szolgáltatás célja 
 

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány célja, hogy népkonyhai szolgáltatás keretében az 

ellátási területén ne maradjon a szolgáltatás célcsoportjához tartozó, ellátatlan étkezési 

szükségletű személy. Alapítványunk jóvoltából naponta egyszer, vegetáriánus (meleg) 

egytálételeink a rászorulók számára elérhetőek.  

A vegetáriánus étrend jótékony hatással van célcsoportunk életminőségére:  

1. a táplálkozással összefüggő civilizációs betegségek esélye nagyságrendekkel 

redukálódik. 

2. a korábban emésztésre fordított energia egy része felszabadul, a méregtelenítés 

hatékonyabb, az alvásigény csökken. 

3. a mentális teljesítőképesség javul, a szellemi állapot tisztább lesz. 

4. a lelki státus javul, az idegrendszeri állapot stabilizálódik 1 

 

Az ellátás hatására a fizikai és mentális állapotuk is javuló tendenciát mutathat.  

 

A szolgáltatás feladata  
 

Feladatunk, hogy elérjük a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és lehetőséget 

biztosítsunk a napi egy tál vegetáriánus meleg ételhez jutáshoz.  

  

 
1 https://www.vegetarianus.info/eletmod/szakemberek-velemenye-cikkek/163-vegetarianus-elet-a-szakember-szemevel 
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1. Megvalósítandó program konkrét bemutatása 

 

A szociális étkeztetés népkonyha szolgáltatás a személyes gondoskodás alapellátási formája. 

Gondoskodunk a szociálisan rászorult személyek napi egyszeri meleg étkeztetésének 

biztosításáról. A vegetáriánus ételeket részben az Alapítvány munkatársai állítják elő, az 

alapító tulajdonában lévő konyhákban, részben pedig megvásárolják az alapító tulajdonában 

lévő vegetáriánus éttermektől. Igény esetén, szerződés szerint helyszínre szállítjuk az 

Alapítvány saját tulajdonú gépjárműveivel, melyek megfelelnek az ételszállításra előírt 

követelményeknek. A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi 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.  

 

2. A létrejövő kapacitások bemutatása 

Fenntartó  

Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 

Székhelye 1039 Budapest, Lehel utca 15. 

Alapítója: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 

Típusa: Alapítvány 

Engedélyes Budapest 

Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Budapest (Szociális 
étkeztetés) 

 (bérelt főzőkonyhában az Alapítvány munkatársai készítik el 
a meleg ételt) 

Székhelye: 1039 Budapest, Lehel utca 15. 
Ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe 
Ellátottak száma 
(befogadott ellátotti 
létszám): 

 
1.672 fő  

Gépjárművek: Ford Turneo (frsz POG989), Toyota Hiace P Van (frsz 
KLT907), Iveco Daily (frsz PSL380), Iveco Daily (frsz PIP653) 
Fiat Ducato (frsz: SNS242) 

Eger 

Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Eger 
 (vásárolt élelmezés keretében) 
Székhelye 3300 Eger, Tűzoltó tér 5. 
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Ellátási területe: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, 
Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, 
Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Tarnaszentmária, 
Szarvaskő, Verpelét 

Ellátottak száma 
(befogadott ellátotti 
létszám): 

 
678 fő 

A vásárolt meleg étel felhasználói helyre történő kiszállítása az alábbi – Alapítványi 
tulajdonban lévő gépjárművel történik 

Gépjárművek: Volkswagen Caddy (frsz LPL506) 

Somogyvámos 

Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Somogyvámos 
 (vásárolt élelmezés keretében) 
Székhelye 8699 Somogyvámos, Fő utca 38. 
Ellátási területe: Fonyódi, Marcali és Kaposvári járások közigazgatási területe 
Ellátottak száma 
(befogadott ellátotti 
létszám): 

 
296 fő 

A vásárolt meleg étel felhasználói helyre történő kiszállítása az alábbi – Alapítványi 
tulajdonban lévő gépjárművel történik 

Gépjárművek: Ford Transit Van (frsz LPC321) 

Debrecen 

Megnevezése: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Debrecen 
 (vásárolt élelmezés keretében) 
Székhelye 4028 Debrecen, Kassai út 21. 
Ellátási területe: Balmazújvárosi, Debreceni, Polgári és Hajdúhadházi 

kistérség 
Ellátottak száma 
(befogadott ellátotti 
létszám): 

 
293 fő 

A vásárolt meleg étel az elkészítés helyszínén kerül kiosztásra.  

Gépjárművek: Opel Vivaro (frsz PIZ930) 

 

Az étkeztetésünk kapacitásait meghatározza a székhelyen és a telephelyeinken működő 

konyhák kapacitása, valamint a kormányhivatal által meghatározott engedélyes 

helyszínenkénti elszámolható adagszám (befogadott ellátotti létszám). 
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3. Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

3.1 Szociális alapszolgáltatás - étkeztetés, népkonyha keretében 

A helyi önkormányzatokkal kötött szerződésben kijelölt ingatlanokban napi egyszeri meleg 

ételt biztosítunk a szolgáltatást igénybe vevőknek. Az ételosztás helyszínén biztosított a 

kézmosási lehetőség, a nemenként elkülönített illemhely.  

 

A Népkonyhai szolgáltatás elérhetőségének módja, helyszínei: 

 

Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:  

 1077 Budapest, Rózsa utca 3.           (naponta hétfőtől péntekig) 

 1145 Budapest, Bosnyák utca 46.         (naponta hétfőtől péntekig) 

 3300 Eger, Tűzoltó tér 5.            (naponta hétfőtől péntekig) 

 8700 Marcali, Piac utca 1638/31 hrsz – Piaccsarnok       (naponta hétfőtől péntekig) 

 4028 Debrecen, Magyari utca 2. / Kassai út 21.            (heti 1 alkalommal, - vasárnap) 

3.2 Mobil népkonyhai szolgáltatás 

Ellátási területünkön van olyan önkormányzat, amellyel bár szerződésünk van, nem tud 

olyan ingatlant biztosítani, amelyben az ételosztás megvalósulhatna. Ezeken a területeken 

a népkonyhai ellátást mobil népkonyha működtetésével tudjuk biztosítani. A mobil 

népkonyhai ellátás egy erre alkalmas járműről történik, melyet alapítványunk a feladat 

ellátására alkalmassá tett, átalakíttatta. 

Helyszíneink:  

 Óbudai Rehabilitációs és foglalkoztatási Központ székhelye 

1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3. (naponta hétfőtől péntekig) 

 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ telephelye 

1033 Budapest, Viziorgona utca 7,  (naponta hétfőtől péntekig) 

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közterület használati Osztályának 

engedélyével működtetett helyszínünk: 

 1101 Budapest Népliget - Rapaics Rajmund sétány- Hell Miksa sétány. kereszteződése 

Helyszíneinken munkatársaink és a szolgáltatást igénybevevők, tehát az ételosztás 

biztonságos lebonyolítását mindenhol egységes HÁZIREND szabályozza. 
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3.3 Szállítás 

A meleg étel eljuttatása az igénybevevőkhöz:  

Budapesten a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

hajléktalanellátó szervezet intézményeibe.     (naponta hétfőtől szombatig) 

Vidéken Horvátkúton, Kéthelyen, Mezőkövesden, Egerben (naponta hétfőtől péntekig) 

Ezen szolgáltatás elérhető szerződés alapján a szolgáltatók helyszínein, valamint hajléktalan 

szállókon. Az étel kihordását 11:00 órától 14:00 óráig az Alapítvány munkatársai és 

önkéntesek végzik. Az étel kiszállítása az Alapítvány gépkocsijaival történik.  

A készétel szállításának módjai:  

- egyszer használatos műanyag ételdobozokban, egyszer használatos evőeszközökkel; 

- zárható, duplafalú, rozsdamentes edényekben. 

3.4 Önként vállalt feladataink 

„Mint egy falat kenyér” program:  

Országszerte, -a helyi polgármesteri hivatalokkal előre egyeztetett időpontban és helyszínen 

közel 30 településen, évente több mint 70 alkalommal meleg ételosztást szervezünk, amely 

kiegészül a helyi adományozók segítségével összeállított élelmiszercsomaggal.   

Élelmiszer adományok osztása: Alapítványunk együttműködésben a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettel, részt vesz az áruházi élelmiszermentésben. A program keretében hétfőtől-

szombatig az élelmiszeradományt az adott áruházakból, vagy az Élelmiszerbank raktárából 

átveszi, elszállítja, majd a megállapodásnak megfelelően vállalja, hogy nemre, nemzetiségre, 

nemi irányultságra, faji vagy etnikai eredetre, vallásra, hitre, fogyatékosságra, illetve korra 

való megkülönböztetés nélkül kiosztja az ételosztáson megjelent rászorulóknak.  

Adományok közvetítése: Adományok érkezhetnek magánszemélyek, intézmények, 

egyesületek, egyéb társadalmi-, gazdasági szervezetek felajánlása által.  

Az adományok fajtái lehetnek:  

 ruhaadomány 

 élelmiszeradomány 

Az Alapítvány az adományokat kiosztja az ételosztáson megjelent rászorulóknak. 
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4. Más intézményekkel történő együttműködés 

 

A szükségletekre történő gyors és hatékony reagálás érdekében Alapítványunk folyamatosan 

együttműködik, munkáját összehangoltan végzi az ellátási területünkön lévő polgármesteri 

hivatalokkal, más, egyéneket, - családokat ellátó állami, egyházi és civil szervezetekkel, 

különösen szociális, - családsegítő szolgálatokkal, egészségügyi intézményekkel, érdekvédő 

szervezetekkel. 

 

III. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT MEGNEVEZÉSE 
 

Célcsoportunk elsősorban:  

 létminimum alatt élő családok 

 munkanélküliek, részmunkaidőben foglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak 

 nyugdíjas, segítségre szoruló idősek 

 tartós betegségben szenvedők, fogyatékkal, vagy fogyatékos családtaggal élők 

 hajléktalanok 

Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 

 

IV. BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK 
 

 Szociális étkeztetés, ezen belül népkonyha szolgáltatás 

A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg 
ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem 
vesznek igénybe. 
 
 
V. 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. 

A népkonyhai szolgáltatás igénybevételéről az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó 

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

rendelet alapján igénybevételi naplót vezet.  
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Az alapítvány az igénybevételi naplón szereplő személyes adatokat az Info törvény 4. § (1)-(2) 

bekezdésében, valamint a GDPR rendeletben foglalt alapelvek szerint kezeli.  

Az adatvédelmi tájékoztatót az Alapítvány a weboldalán elérhetővé teszi. Az Alapítvány az 

adatok védelmét és kezelését Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban szabályozza.  

Az adatok rögzítése, valamint a megvalósult igénybevétel a Központi Elektronikus 

Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben történik. 

Az ellátottak panaszaikkal a Szolgáltató vezetőjéhez fordulhatnak írásban, az 

info@karitativ.hu email címen, aki a panaszt köteles kivizsgálni. A Szolgáltató vezetője tizenöt 

napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

Amennyiben a Szolgáltató vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 

egyet az intézkedéssel, az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslatért. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkező 

panaszról, valamint a panasz kivizsgálásának eredményéről haladéktalanul értesíti írásban a 

szerződött önkormányzatot. 

 

VI. A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 

Érdeklődés esetén részletes tájékoztatással szolgálunk az érdeklődők részére a 

szolgáltatásainkról, a tevékenységeinkről.  

 

Az ellátás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatások, nyilatkozatok 
 

Az Alapítvány munkatársai:  

 

- tájékoztatják az ellátottakat vagy törvényes képviselőjüket  

 a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről 

 a vezetetett nyilvántartásokról 

 panaszjoguk gyakorlásáról 

 a szolgáltatás igénybevételének megszűnésének eseteiről 

 a házirendről 

 az ellátottjogi képviselők elérhetőségeiről 
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- nyilatkoztatják az ellátottakat vagy törvényes képviselőjüket arra vonatkozólag, hogy 

 adatokat szolgáltat és hozzájárul a kötelező nyilvántartások kezeléséhez, 

 amennyiben az ellátott adataiban változás történik, 8 napon belül közli a szolgáltatóval 

Az Alapítvány rendszeres tájékoztatást nyújt a szolgáltatásairól, az aktuális rendezvényeiről, 

programjairól. Lehetőséget biztosítunk az Alapítványi munka megtekintésére is.  

A nyilvánosság és a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében szakmai anyagokat, 

tájékoztatókat jelentetünk meg a következő formában:  

 

- Szórólapok, intézményi információs anyagok; 

- Helyi médiában való megjelenés; 

- Települési honlapon való tájékoztatás; 

- Elektronikus sajtóban való megjelenés; 

- Egészségügyi és szociális intézmények tájékoztatásával; 

- A települési önkormányzatok tájékoztatásával; 

- Szakmai fórumokon való részvétellel. 

 

 

 

Budapest, 2021. június 1. 

 

 

 

 

Szanyi-Karl Attila 

Kuratóriumi elnök 
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MELLÉKLETEK  
 
Szervezeti és működési szabályzat 
Igénybevételi naplók 

1. kiszállítás esetén 
2. helyszíni igénybevétel esetén  

Adatvédelmi tájékoztató 
Házirend 


