I. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII.22.)
SZMM rendelet főbb rendelkezései:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: R.)
módosítása (főbb rendelkezések):
1) 2008. január 1. napjától a szakmai programhoz mellékletként az ellátottakkal kötendő
megállapodás tervezetét nem szükséges csatolni:
népkonyhán történő étkeztetés esetén,
családsegítés esetén,
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén,
utcai szociális munka esetén,
hajléktalanok nappali melegedője esetén,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetén,
hajléktalanok átmeneti szállása esetén, ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja
meg.
2) A 2008. január 1. napjától hatályos rendelkezések szerint a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítési előírások alól a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű
személyek esetében a munkáltatói jogkör nem adhat felmentést.
3) Változnak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást csak házi segítségnyújtásra működési
engedéllyel rendelkező intézmény, szolgáltató biztosíthat.
A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma intézményenként,
illetve szolgáltatóként nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban részesülő
személyek számának háromszorosát.
Ha a csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi
segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási
szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles
a házi segítségnyújtást is nyújtani.
A használt műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események
dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének
nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. (2008. január 1-én jogerős
működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóknak, intézményeknek a kétirányú
kommunikációra vonatkozó feltételt 2010. december 31-éig kell teljesíteniük.)
4) Az a rendelkezés - miszerint, ha egy intézmény keretében több ellátási forma működik,
ellátási formánként külön-külön kell biztosítani az ellátás jellegének megfelelő személyi,
tárgyi és szakmai feltételeket- kiegészül a következőkkel:
„Ha több szakosított személyes gondoskodási formát egy intézmény keretében
szerveznek meg, az intézményvezető feladatait bármely működtetett szakosított
szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy
elláthatja.”

5) Változik, illetve több esetben kiegészül a R.-nek – a III. fejezetében (intézményi
ellátások) található - az egészségügyi ellátásra vonatkozó része:
5) a) A R. 50. § (2) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
köteles gondoskodni az igénybe vevő
b) orvosi ellátásáról a 2. számú melléklet szerinti óraszámban,
c) szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.
(VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek
körében különösen
ca) a személyi higiéné biztosításáról,
cb) a gyógyszerezésről,
cc) az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a
kontinenciában való segítségnyújtásról.
Megjegyzés: 2007. 12.31-ig hatályos szabályozás az alábbi volt:
„Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény köteles gondoskodni az
igénybe vevő
b) rendszeres orvosi felügyeletéről,
c) szükség szerinti ápolásáról.”

5) b) A R. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (változik a
bentlakásos intézmény orvosának tevékenységére vonatkozó szabályozás az alábbiak
szerint):
„A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi
állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú
jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén
az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.”
Megjegyzés: 2007.12.31-ig hatályos szabályozás az alábbi volt:
„A bentlakásos szociális intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt
vizsgálat elvégzését - ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelését.”

5) c) A bentlakásos intézmény orvosa által – a R. rendelkezései alapján - biztosított orvosi
ellátás - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18/A.
§-ának (1) bekezdésével összhangban -vizitdíjmentes.
5)d) A R. 52. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybe vevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének, vizitdíjának, kórházi napidíjának
a) teljes költségét, ha
aa) az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a

továbbiakban: nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
százalékát, vagy
ab) az ellátást igénybe vevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja;
b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése
után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt. 117/A. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást
igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének, vizitdíjának, kórházi napidíjának költségét.
Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a
költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet, illetve a vizitdíj,
kórházi napidíj mértékéig kiegészíti.”
5)e) Az R. 52. § (8) bekezdésének felvezető szövege és c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet, vizitdíj, kórházi napidíj
költségének a viselésére, ha”
„c) az ellátást igénybe vevő tartására az Szt. 114. § (2) bekezdésének(a térítési díj
megfizetésére köteles személyek felsorolása) c)-e) pontja szerinti más személy köteles és
képes, vagy”
(Ebben az esetben az egyéni gyógyszerszükséglet, vizitdíj, kórházi napidíj költsége a
térítési díjon felül érvényesíthető.)
Megjegyzés: Az Szt. 114. § (2) bekezdésének c)-e) pontja a következő:
„c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó
szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra
köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).”

6) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusa bővül az ún. bázis-szállás
intézményével. A R.-nek erre vonatkozó főbb rendelkezései a következők (R. 107/E. §.):
A bázis-szállás a téli időszakban jelentkező ellátási krízishelyzetben biztosítja a
hajléktalan személyek szállását, pihenését, melegedését és tisztálkodását.
Ellátási krízishelyzet akkor áll fenn, ha
a napi átlaghőmérséklet egymást követő öt naptári napon keresztül -5 °C
alatt van, és
az ellátást igénylő hajléktalan személyek ellátása az időszakos férőhelyeken
sem biztosítható. (Ennek a körülménynek a fennállását az illetékes
diszpécserszolgálat szakvéleménye állapítja meg.)
Bázis-szállást éjjeli menedékhelyet vagy hajléktalanok átmeneti szállását működtető
fenntartó hozhat létre.
A feladat ellátásához szükséges személyi feltételekre a R. 2. számú mellékletének
intézményen kívül működtetett időszakos férőhelyekre vonatkozó szabályait kell
alkalmazni, azzal, hogy a bázis-szálláson állandó orvosi felügyeletet is biztosítani kell.

A bázis-szállás az ellátási krízishelyzet fennállásának időtartama alatt folyamatos
nyitvatartással működik.
A bázis-szállás megszüntetésére akkor kerül sor, ha a napi átlaghőmérséklet egymást
követő öt naptári napon keresztül 0 °C felett van, vagy az illetékes diszpécserszolgálat
a további működést nem tartja indokoltnak.
Bázis-szállás közművesített belterületen működtethető. A működés során biztosítani
kell a higiénés feltételeket, valamint a személyes tisztálkodás lehetőségét.
A bázis-szálláson ellátásban részesített személyekre vonatkozóan a R. 14. számú
mellékletében szereplő nyilvántartást kell vezetni.
Ha az ellátott kizárólag bázis-szállás ellátásban részesül, akkor nem kell gondozási
tervet készíteni.
7) A R. több melléklete is módosul a következők szerint:
A R. 2. számú melléklete a módosító rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(A módosító rendelet hatálybalépésekor (2008. január 1. napja) szociális intézménynél, szolgáltatónál a R.
2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt a jogviszonya
fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni akkor is, ha a R. 3. számú mellékletének a módosító rendelettel
megállapított rendelkezéseiben meghatározott szakirányú szakképzettséggel nem rendelkezik.
A módosító rendelet hatálybalépésekor (2008. január 1-jén) működési engedéllyel rendelkező
intézménynek, szolgáltatónak az R. 2. számú mellékletét érintő létszámnorma-változásokat 2009. december
31-éig kell teljesíteni.)

A R. 3. számú melléklete a módosító rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
A R. 4. számú melléklete helyébe a módosító rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 10. számú melléklete helyébe a módosító rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 14. számú melléklete helyébe a módosító rendelet 5. számú melléklete lép.
A módosító rendelet mellékletei az alábbiakban találhatók:

1. számú melléklet a 37/2007. (XII.22.) SZMM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

„1. Étkeztetés
- konyhavezető (50 fő ellátott felett)
- szociális segítő

1 fő
1 fő”

2. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 2. pontjában az „5-6 fő” szövegrész helyébe a
„maximum 6 ellátott” szövegrész lép.
3. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

„7. Közösségi ellátások
a) Önálló szolgáltatás esetén:
Közösségi koordinátor
Közösségi gondozó
Orvos konzultáns

1 fő
2 fő
havi 4 óra

b) Integrált ellátás keretein belül:

Közösségi koordinátor
Közösségi gondozó
Orvos konzultáns

1/2 fő, ill. 1
fő - 4
közösségi
gondozó
esetén
2 fő
havi 4 óra

ca) Önálló alacsonyküszöbű ellátás esetén:
Koordinátor
Konzultáns
Segítő

1 fő
napi 4 óra
2 fő

cb) Integrált alacsonyküszöbű ellátás keretein belül:
Koordinátor
Konzultáns
Segítő

napi 4 óra
napi 4 óra
2 fő”

4. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 8. pontjában a „gondozó” szövegrész helyébe
a „munkás” szövegrész lép.
5. Az R. 2. számú melléklete II. Intézményi Ellátások 2. Bentlakást nyújtó intézmények A) Idősek
otthona, B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye, E) Hajléktalanok tartós
bentlakást nyújtó intézménye, valamint F) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények részében az „ápoló,
szociális gondozó” szövegrész helyébe az „ápoló, gondozó” szövegrész lép.
6. Az R. 2. számú melléklete II. Intézményi Ellátások 2. Bentlakást nyújtó intézmények I) Részleg
részében a „Szociális ápoló-gondozó” szövegrész helyébe az „Ápoló, gondozó” szövegrész lép.

2. számú melléklet a 37/2007. (XII.22.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Szociális konyha vagy
népkonyha
- főzőkonyha
- melegítőkonyha

konyhavezető

szociális segítő

- élelmezésvezető, szakács, dietetikus
- szociális munkás, szociális szervező
- szociális asszisztens, szociális gondozó
és szervező
- teológus, diakónus
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
házi szociális gondozó, szociális otthon
gondozó, középfokú végzettség”

2. Az R. 3. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

felsőfokú szociális alapvégzettség,
szociális gondozó és szervező, szociális
asszisztens, gerontológiai gondozó, ápoló,
pszichiátriai ápoló pszichiátriai ápoló és
gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
vezető gondozó felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozásegészségügyi szakápoló, hospice
szakápoló és koordinátor, idegelmeápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó,
házi szociális gondozó, szociális otthon
gondozó, ápoló, általános betegápoló,
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és
gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló, általános ápoló,
szociális gondozó
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló,
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,
rehabilitációs tevékenység terapeuta,
hospice szakápoló és koordinátor,
idegelmeápoló, gyermek ideg-elme ápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta”

3. Az R. 3. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Családsegítés

intézményvezető

felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás, szociális
menedzser, teológus

családgondozó
szociális segítő

tanácsadó

adósságkezelési
tanácsadó

felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás,
családterapeuta, teológus
szociális asszisztens
felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás,
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
pedagógus, nevelőtanár, pszichológus,
jogász teológus, igazgatásszervező
(szociális igazgatás szakirány), szociológus,
szupervizor, humánerőforrás menedzser,
humánszervező, mentálhigiénikus,
addiktológiai konzultáns, közgazdász szociálpolitikus, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatás
szakirányú végzettség, családterapeuta,
mentálhigiénikus, munkavállalási
tanácsadó, mediátor
megegyezik a családgondozóval +
adósságkezelési tanácsadó képesítés”

4. Az R. 3. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Idősek klubja, demens
személyek nappali
intézménye

felsőfokú szociális alapvégzettség,
mentálhigiénikus, szociális menedzser,
szociális asszisztens, gerontológiai
gondozó, diplomás ápoló, okleveles
Nappali ellátás
egyetemi ápoló, okleveles ápoló,
vezető
intézetvezető, mentálhigiénés asszisztens,
szociális gondozó és szervező, teológus,
diakónus igazgatásszervező (szociális
igazgatás szakirány)
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó,
házi szociális gondozó, szociális otthon
gondozó, ápoló, általános betegápoló,
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és
gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló, általános ápoló,
szociális gondozó
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló,
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,
gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs
tevékenység terapeuta, fizioterápiás
asszisztens, hospice szakápoló és
koordinátor, ideg- elmeápoló, körzeti
betegápoló, körzeti ápoló, rehabilitációs

szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

terapeuta
felsőfokú szociális alapvégzettség,
mentálhigiénés asszisztens, pszichológus,
teológus, diakónus, mentálhigiénikus,
szociális gondozó és szervező, szociális
asszisztens, gerontológiai gondozó,
népművelő, művelődésszervező”

5. Az R. 3. számú mellékletének 5/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. Támogató szolgálat

vezető

személyi segítő

felsőfokú szociális alapvégzettség
konduktor, egészségügyi menedzser,
szociális menedzser, diplomás ápoló,
védőnő, pszichopedagógus,
gyógypedagógus
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
gerontológiai gondozó, mentálhigiénés
asszisztens, ápoló, általános betegápoló,
felnőtt szakápoló, házi szociális gondozó,
szociális otthon gondozó, általános
betegápoló, pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens”

6. Az R. 3. számú mellékletének 5/C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos,
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles egészségügyi szaktanár,
okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató,
„5/C. Közösségi pszichiátriai közösségi
intézetvezető, pszichopedagógus,
ellátás
koordinátor
gyógypedagógus, pszichológus, diakónus,
szupervizor, mentálhigiénikus,
egészségügyi menedzser, addiktológiai
konzultáns, szociális menedzser,
pszichológus
Megegyezik a közösségi koordinátor
képesítésével, azon túl: szociális gondozó és
szervező, szociális gondozó és ápoló,
szociális asszisztens, mentálhigiénés
asszisztens, szociális szakgondozópszichiátriai gondozó, szociális
szakgondozó-szenvedélybeteg gondozó,
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és
közösségi gondozó
gondozó, klinikai szakápoló (csak:
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti - közösségi szakápoló), felnőtt
szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai
szakápoló, egészségügyi szakasszisztens
(csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
rehabilitációs tevékenység terapeuta, ideg-,
elmeápoló, rehabilitációs terapeuta,

gyógypedagógus, gyógypedagógiai
asszisztens, ápoló, pszichopedagógus,
felnőtt szakápoló, foglalkozás-egészségügyi
szakápoló,
orvosi konzultáns pszichiáter szakorvos”
7. Az R. 3. számú mellékletének 5/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/D. Szenvedélybetegek
közösségi ellátása,
alacsonyküszöbű ellátás

felsőfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus, orvos, addiktológiai
konzultáns, diplomás ápoló, okleveles
egyetemi ápoló, diakónus, védőnő +
szociális gondozó és szervező
szociális gondozó és ápoló
szociális asszisztens
közösségi
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
koordinátor/
ügyintéző
alacsonyküszöbű
gerontológiai gondozó
ellátás koordinátor
mentálhigiénés asszisztens
szociális segítő-rehabilitációs nevelő
segítő
foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor
szociális szakgondozó-pszichiátriai
gondozó, szenvedélybeteg gondozó
Megegyezik a közösségi koordinátor
képesítésével, azon túl: szociális gondozó és
ápoló, szociális gondozó és szervező,
klinikai szakápoló (csak: geriátriai,
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti - közösségi szakápoló),
mentálhigiénés asszisztens, szociális
közösségi gondozó asszisztens, szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző, gerontológiai
gondozó, foglalkoztatás szervező,
szociokulturális animátor, szociális
szakgondozó-pszichiátriai gondozó,
szenvedélybeteg gondozó, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), védőnő
orvosi konzultáns addiktológus, pszichiáter szakorvos
alacsonyküszöbű
ellátás konzultáns

általános szociális munkás, szociális
munkás, szociálpedagógus, közösségi
szociális munkás, mentálhigiénikus,
addiktológiai konzultáns”

8. Az R. 3. számú mellékletének 5/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/E. Utcai szociális munka koordinátor

felsőfokú szociális alapvégzettség,
mentálhigiénikus, szociológus,
szociálpolitikus, teológus, diakónus

utcai szociális
munkás

felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális
gondozó és szervező, mentálhigiénikus,
pszichiátriai ápoló, felnőtt szakápoló, ápoló,
általános betegápoló, általános ápoló,
diakónus”

9. Az R. 3. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Fogyatékosok nappali
intézménye

felsőfokú szociális alapvégzettség,
egészségügyi menedzser, szociális
menedzser, diplomás ápoló, okleveles
intézményvezető
egyetemi ápoló, okleveles ápoló,
intézetvezető, védőnő,
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
pszichológus, diakónus
gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs
tevékenység terapeuta, rehabilitációs
terapeuta, pedagógiai asszisztens,
terápiás munkatárs gyógypedagógiai asszisztens,
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
pszichológus, mozgásterapeuta,
gyógytornász, konduktor, mentálhigiénikus
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
szociális gondozó házi szociális gondozó, szociális otthon
gondozó, ápoló, általános betegápoló,
felnőtt szakápoló”

10. Az R. 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Pszichiátriai betegek
nappali intézménye

felsőfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus, mentálhigiénikus,
addiktológiai konzultáns, szociális
menedzser, klinikai szakpszichológus,
addiktológiai szakpszichológus, diplomás
intézményvezető
ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles ápoló, intézetvezető,
pszichopedagógus, humánerőforrás
menedzser, humánszervező, szociális
menedzser, teológus, diakónus
szociálpolitikus, általános szociális munkás,
szociális munkás, szociálpedagógus, szociális
szervező, pszichopedagógus,
óvodapedagógus, mentálhigiénikus, szociális
gondozó és szervező, szociális gondozó és
ápoló, szociális asszisztens, mentálhigiénés
terápiás segítő
asszisztens, rehabilitációs nevelő segítő,
szociális segítőrehabilitációs nevelő segítő,
szociális segítőfoglalkoztatás szervező,
szociális segítőszociokulturális animátor,
szociális szakgondozó-pszichiátriai gondozó,
szociális szakgondozó-

szenvedélybeteggondozó, pszichiátriai ápoló,
pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti - közösségi
szakápoló), felnőtt szakápoló, mentálhigiénés
és pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló, gyógymasszőr, gyógytornász,
rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice
szakápoló és koordinátor, ideg-, elmeápoló,
rehabilitációs terapeuta, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), szociális menedzser, ápoló,
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles ápoló, ápoló, általános betegápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló”
11. Az R. 3. számú mellékletének 7/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7/A. Szenvedélybetegek
nappali intézménye

felsőfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus, pszichopedagógus,
gyógypedagógus, mentálhigiénikus,
gyógypedagógus, klinikai szakápoló
intézményvezető
(csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti közösségi szakápoló), mentálhigiénés
asszisztens, addiktológiai konzultáns,
teológus, diakónus
felsőfokú szociális alapvégzettség,
gyógypedagógus, pszichopedagógus,
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó
és szervező, szociális gondozó és ápoló,
szociális asszisztens, szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző, gerontológiai
gondozó, mentálhigiénés asszisztens,
terápiás segítő
szociális segítő-rehabilitációs nevelő segítő,
foglalkoztatás szervező, szociokulturális
animátor, szociális szakgondozópszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg
gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
addiktológiai konzultáns, pszichiátriai
ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó,
gyógypedagógiai asszisztens”

12. Az R. 3. számú mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Nappali melegedő

intézményvezető

felsőfokú szociális alapvégzettség,

szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

szociális segítő

közösségi szociális munkás, szociális
menedzser, közgazdászszociálpolitikus, teológus
felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás, szociális
asszisztens, mentálhigiénés asszisztens
védőnő, teológus, diakónus, pedagógus,
népművelő
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens, pedagógiai
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens”

13. Az R. 3. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

felsőfokú szociális alapvégzettség,
közgazdász, szociális menedzser, orvos,
gyógypedagógus, pszichológus, ápoló,
diplomás ápoló, okleveles egyetemi
„9. Idősek bentlakást nyújtó
intézményvezető
ápoló, okleveles egészségügyi szaktanár,
intézményei
okleveles ápoló, egészségügyi
szakoktató, intézetvezető, osztályvezető
ápoló, igazgatásszervező (szociális
igazgatás szakirány), teológus
felsőfokú szociális alapvégzettség,
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
ápoló, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló
általános ápoló, diakónus, mentálhigiénés
és pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
részlegvezető
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló, rehabilitációs tevékenység
terapeuta, fízioterápiás asszisztens, hospice
szakápoló és koordinátor, ideg- elmeápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó
és szervező, szociális asszisztens,
gerontológiai gondozó
orvos

intézményvezető
ápoló

orvos
ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi
ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető,
mentőtiszt, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és

ápoló, gondozó

diétás nővér

mozgásterapeuta

foglalkoztatás
szervező

szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló,
ápoló, általános betegápoló, pszichiátriai
ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó,
klinikai szakápoló (csak: geriátriai,
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti - közösségi szakápoló), felnőtt
szakápoló, általános ápoló, mentálhigiénés
és pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló, rehabilitációs tevékenység
terapeuta, fízioterápiás asszisztens, hospice
szakápoló és koordinátor, ideg- elmeápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó
és szervező, szociális gondozó és ápoló,
szociális asszisztens, szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző, gerontológiai
gondozó, mentálhigiénés asszisztens,
csecsemő- és kisgyermekgondozó,
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó,
bölcsődei szakgondozó, szociális gondozófogyatékosok gondozója, szociális
szakgondozó- pszichiátriai gondozó,
szenvedélybeteg gondozó, csecsemő és
gyermeknevelő-gondozó, szociális otthon
gondozó
dietetikus, diétás nővér, élelmezési
menedzser, élelmezésvezető,
élelmezésvezető
gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs
tevékenység terapeuta, fizioterápiás
asszisztens, rehabilitációs terapeuta,
mozgásterapeuta, gyógytornász, konduktor,
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens)
általános szociális munkás, szociális
munkás, szociális szervező, közösségi
szociális munkás, szociális gondozó és
szervező, gyógypedagógus, pedagógus,
szociális asszisztens, népművelő,
művelődésszervező
felsőfokú szociális alapvégzettség,
mentálhigiénés asszisztens, pszichológus,
teológus, diakónus, mentálhigiénikus,
szociális gondozó és szervező, szociális
asszisztens, gerontológiai gondozó,

népművelő, művelődésszervező”
14. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/A. ponttal egészül ki:

felsőfokú szociális alapvégzettség,
egészségügyi menedzser, szociális
menedzser diplomás ápoló, okleveles
„9/A. Fogyatékos személyek
egyetemi ápoló, okleveles ápoló,
intézményvezető
bentlakást nyújtó
intézetvezető, védőnő, pszichopedagógus,
intézményei
gyógypedagógus, pszichológus,
mentálhigiénikus, teológus, orvos,
igazgatásszervező (szociális igazgatás
szakirány), jogász
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
részlegvezető
okleveles egészségügyi szaktanár,
okleveles ápoló, ápoló, felnőtt szakápoló
orvos (az intézményben végzendő orvosi
orvos
feladatok szerint)
intézményvezető
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
ápoló
okleveles ápoló, felnőtt szakápoló,
ápoló, általános betegápoló, felnőtt
szakápoló, körzeti betegápoló, körzeti
ápoló, gondozó
ápoló, szociális gondozó és szervező,
szociális gondozó és ápoló, házi szociális
gondozó, szociális otthon gondozó
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
vezető pedagógus
pedagógus
fejlesztő
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
pedagógus
pedagógus
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
pedagógus
pedagógus
rehabilitációs terapeuta, mozgásterapeuta,
gyógytornász, konduktor, gyógymasszőr,
mozgásterapeuta
fizioterápiás asszisztens, torna tanár,
rehabilitációs tevékenység terapeuta
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
foglalkoztatás
rehabilitációs terapeuta, népművelő,
szervező
művelődésszervező, gyógypedagógiai
asszisztens, szociális asszisztens
felsőfokú szociális alapvégzettség,
szociális,
pszichopedagógus, gyógypedagógus,
mentálhigiénés
pszichológus, szupervizor, rehabilitációs
munkatárs
terapeuta, teológus, diakónus
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó
és szervező, szociális gondozó és ápoló,
munkavezető
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai
asszisztens, házi szociális gondozó,
szociális otthon gondozó

csecsemő- és kisgyermekgondozó,
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó,
bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és
gyermekgondozógyermekápoló, ápoló, szociális gondozó és
ápoló
szervező, szociális gondozó és ápoló,
ápoló, házi szociális gondozó, szociális
otthon gondozó,
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, ápoló, általános
betegápoló, felnőtt szakápoló,
szociális segítő
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló,
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta, pedagógiai
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, ápoló, általános
betegápoló, felnőtt szakápoló,
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló,
szociális ügyintéző
körzeti betegápoló, körzeti ápoló,
rehabilitációs terapeuta, pedagógiai
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens,
szociális és gyermekvédelmi ügyintéző”
15. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/B. ponttal egészül ki:

felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás, szociális
„9/B. Hajléktalan személyek
menedzser, közgazdász - szociálpolitikus,
intézményvezető
bentlakást nyújtó
orvos, teológus, pszichológus, jogász,
intézményei
igazgatásszervező (szociális igazgatás
szakirány)
azonos az intézményvezetőre vonatkozó
részlegvezető
képesítésekkel
felsőfokú szociális alapvégzettség,
közösségi szociális munkás, fejlesztő
szociális,
pedagógus vagy felsőfokú egészségügyi
mentálhigiénés
végzettség mentálhigiénés szakirányú
munkatárs
végzettséggel, szociális asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens pedagógus,
védőnő, népművelő, teológus, diakónus
ápoló, általános betegápoló, felnőtt
szakápoló, általános ápoló, körzeti
betegápoló, körzeti ápoló, ápolási
ápoló, gondozó
asszisztens, szociális gondozó és ápoló,
ÖNO és házi szociális gondozó, szociális
otthon gondozó, szociális gondozó és
szervező
felsőfokú szociális alapvégzettség,
foglalkoztatás
közösségi szociális munkás, szociális
szervező
szervező, szociálpedagógus, népművelő,
művelődésszervező, szociális gondozó és

munkavezető

szervező, szociális asszisztens,
gyógyfoglalkoztató asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő
pedagógus, gyermek- és ifjúsági felügyelő,
mentálhigiénés asszisztens
a foglalkoztatás jellegének megfelelő
szakképzettség, beleértve a szakoktatókat
is; szociális segítő - foglalkoztatás
szervező, szociális gondozó és ápoló”

16. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/C. ponttal egészül ki:

felsőfokú szociális alapvégzettség,
mentálhigiénikus, orvos, ápoló, diplomás
ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles ápoló, intézetvezető, orvos,
pszichológus, igazgatásszervező
(szociális igazgatás szakirány),
„9/C. Pszichiátriai betegek
mentálhigiénikus, addiktológiai
intézményvezető
bentlakást nyújtó
konzultáns, szociális menedzser,
intézményei
közgazdász, szociálpolitikus, klinikai
szakpszichológus, addiktológiai
szakpszichológus, humánerőforrás
menedzser, humánszervező, szociális
menedzser, jogász, teológus,
egészségügyi menedzser
ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi
ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető,
mentőtiszt, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
intézményvezető
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
ápoló
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló
felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos,
klinikai szakápoló (csak: geriátriai,
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti - közösségi szakápoló),
pszichológus, mentálhigiénikus,
addiktológiai konzultáns, szociális
részlegvezető
menedzser, klinikai szakpszichológus,
addiktológiai szakpszichológus, diplomás
ápoló, szociális gondozó és szervező,
szociális asszisztens, mentálhigiénés
asszisztens, ápoló, felnőtt szakápoló,
diakónus
orvos

pszichiáter szakorvos, orvos

ápoló, gondozó

-

foglalkoztatás
szervező

szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

munkavezető

ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi
ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető,
osztályvezető ápoló, mentálhigiénés
asszisztens, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló, ideg-, elmeápoló,
szociális gondozó és szervező, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens
általános szociális munkás, szociális
munkás, szociálpedagógus, szociális
gondozó és szervező, szociális asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs
nevelő segítő, szociális segítő-rehabilitációs
nevelő segítő, szociális segítőfoglalkoztatás szervező, szociális segítőszociokulturális animátor, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), rehabilitációs terapeuta,
gyógypedagógiai asszisztens, népművelő,
művelődésszervező, szociális gondozó és
ápoló, szociális asszisztens, ápoló, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti közösségi szakápoló), felnőtt szakápoló
felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális
gondozó és szervező, mentálhigiénés
asszisztens, szociális gondozó és szervező,
szociális asszisztens, pszichológus,
teológus, diakónus, mentálhigiénikus,
szociális gondozó és ápoló, szociális
asszisztens, szociális segítőrehabilitációs
nevelő segítő, szociális segítőfoglalkoztatás
szervező, szociális segítő-szociokulturális
animátor, ápoló, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló
foglalkoztatásnak megfelelő
szakképzettség+ érettségi, gyógypedagógiai
asszisztens, szociális asszisztens, szociális
segítő-rehabilitációs nevelő segítő, szociális
segítő-foglalkoztatás szervező, szociális
segítő-szociokulturális animátor,
egészségügyi szakasszisztens (csak:
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),
rehabilitációs terapeuta, mentálhigiénés
asszisztens

szociális segítő

felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális
gondozó és szervező, szociális gondozó és
ápoló, szociális asszisztens, mentálhigiénés
asszisztens, szociális segítő-rehabilitációs
nevelő segítő, szociális segítőfoglalkoztatás szervező, szociális segítőszociokulturális animátor, szociális
szakgondozó-pszichiátriai gondozó,
szociális szakgondozó-szenvedélybeteg
gondozó, ápoló, felnőtt szakápoló”

17. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/D. ponttal egészül ki:

felsőfokú szociális alapvégzettség,
orvos, teológus, pszichológus, orvos,
ápoló, diplomás ápoló, okleveles
egyetemi ápoló, okleveles egészségügyi
„9/D. Szenvedélybetegek
szaktanár, okleveles ápoló,
intézményvezető
bentlakást nyújtó intézményei
intézetvezető, osztályvezető ápoló,
szociális menedzser, igazgatásszervező
(szociális igazgatás szakirány),
gyógypedagógus, addiktológiai
konzultáns
ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi
ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető,
mentőtiszt, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
intézményvezető
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
ápoló
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló
felsőfokú szociális alapvégzettség,
teológus, diakónus, pszichológus, ápoló,
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles
ápoló, egészségügyi szakoktató,
intézetvezető, védőnő, mentőtiszt,
osztályvezető ápoló, egészségügyi
menedzser, igazgatásszervező (szociális
részlegvezető
igazgatás szakirány), gyógypedagógus,
addiktológiai konzultáns szociális gondozó
és szervező, szociális asszisztens,
gerontológiai gondozó, mentálhigiénés
asszisztens, -foglalkoztatás szervező,
szociokulturális animátor, szociális
szakgondozó-pszichiátriai gondozó,
szenvedélybeteg gondozó, ápoló,
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és

gondozó, klinikai szakápoló (csak:
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló),
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi
szakápoló, rehabilitációs tevékenység
terapeuta, ideg- elmeápoló, gyermek
idegelme ápoló, rehabilitációs terapeuta
orvos

foglalkoztatás
szervező

szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

munkavezető

ápoló, gondozó

szociális segítő

addiktológus, pszichiáter szakorvos, orvos
szociális munkás, általános szociális
munkás, szociális szervező,
szociálpedagógus, népművelő,
művelődésszervező, szociális gondozó és
szervező, szociális asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens, rehabilitációs
tevékenység terapeuta, pszichopedagógus,
gyógypedagógus, pedagógus,
mentálhigiénés asszisztens
felsőfokú szociális alapvégzettség,
teológus, diakónus, pszichopedagógus,
gyógypedagógus, óvodapedagógus,
addiktológiai konzultáns, mentálhigiénikus,
szenvedélybeteg gondozó, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti közösségi szakápoló), védőnő,
mentálhigiénés asszisztens, -foglalkoztatás
szervező, -szociokulturális animátor,
szociális gondozó-fogyatékosok gondozója,
szociális szakgondozó-pszichiátriai
gondozó, -szenvedélybeteg gondozó
a foglalkoztatás jellegének megfelelő
szakképzettség beleértve a szakoktatókat
is; szociális gondozó és ápoló
ápoló, diplomás ápoló, pszichiátriai ápoló
és gondozó, felnőtt szakápoló, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti közösségi szakápoló), szociális gondozó és
szervező, gerontológiai gondozó, szociális
gondozó és ápoló, szociális asszisztens
mentálhigiénés asszisztens, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, körzeti közösségi szakápoló), gyógypedagógus,
szociális asszisztens, szociálpedagógus,
mentálhigiénés asszisztens, addiktológiai

konzultáns, szenvedélybeteg gondozó”
18. Az R. 3. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Módszertani osztály

felsőfokú szociális alapvégzettség,
szociológus, pszichológus, pedagógus,
szociális menedzseri vagy szociális
igazgatás-szervezői végzettséggel:
pedagógus, népművelő, orvos, jogász,
közgazdász
felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, gyógypedagógus, jogász,
pszichológus, felsőfokú egészségügyi
végzettség, közgazdász
statisztikai szervező, elemző,
számítógépkezelő (használó),
számítástechnikai szoftverüzemeltető,
közgazdasági technikumi végzettség,
mérlegképes könyvelő, érettségi és
számítástechnikai tanfolyam”

osztályvezető

módszertani
munkatárs/
módszertani
szakértő

adminisztrátor

3. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
(sorszámozott és hitelesített)
Dátum: ..... év ................... hónap ..... nap

Sorszám

Ellátott neve

Étkeztetés típusa
helyben

elvitellel

kiszállítással

Helyben étkezők száma: .....
Elvitellel étkezők száma: .....
Kiszállítással étkezők száma: .....
Összes étkező száma: .....

Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
(sorszámozott és hitelesített)

Dátum (hónap, nap)

Népkonyhán étkezők száma összesen

”

4. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
„10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
(sorszámozott és hitelesített)
Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

Igénybevett szolgáltatások
Sorszám

Ellátott neve

étkezés

ügyintézés

szabadidős
mentális
programokban egyéb
tanácsadás
való részvétel

Ellátottak száma összesen: ......”

5. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

ADATLAP
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Az adatszolgáltató fenntartó
Neve: .....................................................................................................................................................
Típusa: egyházi jogi személy □ alapítvány □ közalapítvány □ társadalmi szervezet □ gazdasági társaság □
egyéni vállalkozó □ közhasznú társaság, nonprofít gazdasági társaság □ egyéb □
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hely
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A nyújtott
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aláírása

végének

dátuma (év/hó/nap)

20 .... ....................... hó ..... nap
...........................................
Bázis-szállás vezető”

