
 
Az éjjeli menedékhelyre vonatkozó szabályok 

 
1.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, típusa szerint éjjeli menedékhely, amely az önellátásra 
és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, 
valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás /Szt. 80. §-a, 84. 
§ (1) bekezdése/  
2.) Megszervezésére a 30 ezernél több lakosú önkormányzat köteles /Szt. 86. § (2) bekezdésének 
d) pontja/  
3.) Megállapodást nem kell kötni /Szt. 94/B. § (3) bekezdésének f) pontja/  
4.) Ha a nem állami fenntartó a kérelmet elutasítja, a döntés ellen a közléstől számított 8 napon 
belül az ellátási szerződést megkötő önkormányzathoz fordulhat, mely határozattal dönt. /Szt. 
94/D. § (2) bekezdése/  
5.) Az érték- és vagyonmegőrzés kötelező /Szt. 94/E. § (7) bekezdése/  
6.) Kötelező biztosítani postacímet, kötelező továbbá a küldemény átadásáról gondoskodni /Szt. 
94/H. § (3) bekezdése/  
7.) Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítást kell az intézményvezetőnek készíteni /Szt. 
94/L. § (4) bekezdése/  
8.) A hajléktalan személyek ellátását végző szociális segítő közfeladatot ellátó személynek 
minősül /Szt. 94/L. § (3) bekezdése  
9.) Térítésmentesen kell biztosítani az ellátást /Szt. 115/A. § g) pontja/  
10.) Költőpénzt nem kell biztosítani /Szt. 117/A. § (1) bekezdése/  
11.) Térítésmentesen kell biztosítani az intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokat 
/29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 23/A. §-a/  
12.) A gondozási napokról a „nyilvántartás a gondozási és élelmezési napok számának 
alakulásáról 200… évben” elnevezésű nyomtatványt kell vezetni /29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 
21. § (2) bekezdése, 4. sz. melléklet/  
13.) Az ellátás igényléséhez nem kell kérelmet benyújtani /9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 3. § 
(1) bekezdésének af) pontja/  
14.) Előgondozást nem kell végezni /9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 4. § (2) bekezdése/  
15.) Az intézmény segítséget nyújt a hajléktalan életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások 
igénybevételét, elérését /1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 102. §-a/  
16.) Kötelezően biztosítandó tárgyi feltételek az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 105-107. §-a 
alapján:  
 Lakószoba, ahol maximum 20 fő helyezhető el, minimális lakóterület: 4 m2/fő.  
 Fürdőszoba 15 ellátottanként 1 db zuhanyzó és 1 db WC.  
 Konyha  
 Elkülönítő  
 Közösségi együttlétre szolgáló helyiség  
 A fenti tárgyi feltételek mellett az alábbiak biztosítása kötelező:  
 Berendezés tárgyak könnyen tisztíthatóak legyenek,  
 Folyamatos fűtést, világítást, melegvíz-ellátást, a  
 Tisztálkodáshoz szükséges textíliát,  
 Ruházat tisztításának feltételeit,  
 A használati tárgyak biztonságos megőrzését (zárható szekrények),  
 Elsősegély ládát.  
 



 
17.) Nyitva tartás: legalább napi 14 óra, este, illetve éjszaka. A nyitva tartási időben szakképzett 
munkaerővel ügyeletet kell biztosítani + legalább napi 4 órás szociális munkást kell alkalmazni 
/1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 107. §-a/  
18.) Egyéni nyilvántartó lapot kell vezetni az „átmeneti szállásokon végzett szociális munkához” 
/1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 13. sz. melléklete/  
19.) Dolgozók bejelentése az SZMI-hez /8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 1. sz. mellékletének 22. 
pontja/  
20.) Igazolás a nyilvántartásba vételről /8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete/  
21.) Továbbképzési terv tartalma /9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15. §-a/  
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