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A modern jóléti államokban a közösség intézményesített, segítő szerepvállalása kiterjed 

olyan területekre is, amelyeket hagyományosan a család, a helyi közösség vagy más 

altruista csoportok láttak el. Így a napi egyszeri meleg étel biztosítása, azaz e 

legalapvetőbb emberi szükséglet kielégítése is intézményesült formát öltött.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) szerint:  

„62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt.”  

Vagyis alapvetően kétféle ok vezethet a szociális étkeztetés igénybevételéhez: az egészségi 

állapot, illetve a szegénység; ha az egyénnek lenne is pénze rá, akkor sem, vagy csak nagy 

nehézségek árán tudná megoldani az étel elkészítését. 

A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS MINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS 

2011-ben 155 091 fő vett igénybe szociális étkeztetést Magyarországon (1.  táblázat); az 

igénybe vevők 38%-a férfi, 62%-a nő volt.  

Az ellátottak száma a kilencvenes évek második felére visszaesett, és csak 2005-re érte el 

az 1995-ös szintet. 2011-re az összes ellátottak, valamint a tízezer 60 éven felüli lakosra 

jutó ellátottak számában is jelentős növekedés tapasztalható, különösen 2009-től. 
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1. táblázat: A szociális étkeztetés igénybe vevői, 1995–2011 

Az ellátottak  A tízezer 60 éven felüli lakosra jutó ellátottak  
Év 

száma (fő) 
számának változása 

1995 = 100% 
száma (fő) 

számának változása 
1995 = 100% 

1995 106 969 100 528,1 100 

1996 99 177 93 488,7 93 

1997 99 966 93 490,5 93 

1998 100 254 94 489,4 93 

1999 97 281 91 473,0 90 

2000 98 158 92 472,1 89 

2001 100 370 94 479,9 91 

2002 103 414 97 489,7 93 

2003 104 774 98 492,8 93 

2004 104 510 98 485,6 92 

2005 106 702 100 494,6 94 

2006 108 938 102 501,9 95 

2007 101 898 95 464,4 88 

2008 107 803 101 484,8 92 

2009 124 693 117 553,5 105 

2010 146 443 137 640,0 121 

2011 155 091 145 669,1 127 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2011. 
 

A szociális étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. „Mielőtt az ellátást 

igényelnék, az intézmény vezetője megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét annak 

érdekében, hogy megállapítható legyen az étkezésért fizetendő térítési díj. Miután az 

intézmény vezetője elvégezte a jövedelemszámítást, megállapítja a havonta fizetendő 

térítési díjat.”2 

Ingyenes az étkeztetés, ha az igénylőnek nincs jövedelme, illetve ha az étkezést 

népkonyhán veszi igénybe. A térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Az intézményi térítési díjat az 

önkormányzat képviselő-testülete a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzá-

járulás különbözete alapján állapítja meg, de az nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. 

                                                                 

2  Forrás: 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420005/Szocialis_tamogatas20091202.html?u
gy=szocetk.html) 
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A térítési díjat fizetők arányában némi hullámzás figyelhető meg a vizsgált időszakban (2. 

táblázat).  

2. táblázat: A szociális étkeztetésért térítési díjat fizetők száma és aránya az összes igénybe 
vevő között, 1996–2011 

Az ellátottakból térítési díjat fizetők 
Év Az ellátottak száma (fő) 

száma (fő) aránya (%) 

  87 887 89 

1997 99 966 87 489 88 

1998 100 254 88 007 88 

1999 97 281 87 360 90 

2000 98 158 87 679 89 

2001 100 370 90 870 91 

2002 103 414 93 585 91 

2003 104 774 94 668 90 

2004 104 510 94 413 90 

2005 106 702 95 153 89 

2006 108 938 95 979 88 

2007 101 898 89 497 88 

2008 107 803 99 690 93 

2009 124 693 117 242 94 

2010 146 443 136 891 94 

2011 155 091 145 782 94 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2011. 
 

A térítésidíj-fizetési kötelezettség alól felmentés adható a jogszabály szerinti ún. szegény-

jogon. Az utolsó hozzáférhető adat, a 2011-es szerint a szociális étkeztetésben részesülők 

6%-a nem rendelkezett a térítési díj fedezésére elegendő jövedelemmel. 

A szolgáltatást biztosíthatják az igénybe vevő lakóhelyén és más településen is, de ez 

utóbbi esetben is biztosítani kell, ha szükséges, a házhoz szállítást.  

Az étkeztetés történhet önkormányzati fenntartású intézmény szervezésében, de a szolgál-

tatást az erre kötelezett önkormányzat „kiszerződheti” valamely egyháznak, nonprofit 

szervezetnek vagy piaci szereplőnek is (3. táblázat). 
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3. táblázat: A szociális étkeztetés adatai fenntartók szerint, 2011 

Az ellátottak  Az ellátottakból térítési díjat fizetők  
Fenntartó 

száma (fő) aránya (%) száma (fő) aránya (%) 
Települési önkormányzat 82 797 53,3 76 405 92 
Megyei, fővárosi önkormányzat 365 0,2 295 81 
Önkormányzati intézményfenntartó 
társulás 

20 363 13,1 19 626 96 

Többcélú kistérségi társulás 27 404 17,7 26 575 97 
Egyház 19 654 12,7 19 225 98 
Nonprofit gazdasági társaság 1 788 1,2 1 712 96 
Alapítvány 1 502 1,0 1 005 67 
Közalapítvány 117 0,1 114 97 
Egyesület 937 0,6 664 71 
Egyéni vállalkozás – 0,0 –  
Társas vállalkozás 164 0,1 161 98 
Összesen  155 091  100   145 782  94 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2011. 
 

Az igénybe vevők túlnyomó többsége, 84%-a valamilyen önkormányzati intézményben jut 

szociális étkeztetéshez, a második legnépesebb szolgáltató valamilyen egyházi fenntartású 

intézmény. A nonprofit (3%) és a piaci szereplők (0,1%) részvétele csekély e szolgáltatás 

nyújtásában. 

Az Állami Számvevőszék 2007-ben jelentést készített a szociális alapszolgáltatásokról, 

köztük a szociális étkeztetésről is. Ebben megállapítják: „Megvalósult  a  jogalkotó azon 

szándéka, hogy a kis településeken, ahol nagyobb a gondoskodást igénylők száma, többen 

részesüljenek étkeztetésben” (Állami Számvevőszék 2007: 15). Az idősoros területi adatok 

ezt a megállapítást látszanak alátámasztani. A szociális törvény megszületését követő 

időszakban, 1995-ben az ellátottak több mint egynegyede a közép-magyarországi régióból, 

minden valószínűség szerint Budapestről került ki, hiszen leginkább itt rendelkeztek  

a kerületi önkormányzatok megfelelő forrásokkal (pénz, helyiségek, szakemberek stb.) a 

szolgáltatás megszervezéséhez. 2011-re a valós igényeket inkább tükröző helyzet alakult 

ki: a szolgáltatásban részesülők aránya Észak-Alföldön (6%-kal) és Dél-Alföldön (7%-kal) 

növekedett, míg Közép-Magyarországon csökkent (13%-kal) (4. táblázat). 
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4. táblázat: A szociális étkeztetésben részesülők száma és megoszlása régióként,  
1995-ben és 2011-ben 

1995 2011 
Területi egység (régi 

N (fő)  Arány (%) N (fő)  Arány (%) 

Közép-Magyarország 28 687 27 21 498 14 

Nyugat-Dunántúl 12 669 12 15 635 10 

Közép-Dunántúl 11 122 10 14 720 9 

Dél-Dunántúl 10 389 10 18 669 12 

Dél-Alföld 11 369 10 26 612 17 

Észak-Alföld 15 858 15 32 264 21 

Észak-Magyarország 16 875 16 25 693 17 
Ország összesen  106 969  100  155 091  100 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2011. 
 

E kutatás nem foglalkozik a népkonyhai étkeztetéssel, és mivel a szociális étkeztetés egyik 

fő ellátotti csoportja az időskorú népesség, a tízezer 60, illetve 65 éven felüli lakosra jutó 

ellátottak száma megerősíti az Állami Számvevőszék megállapítását: az ezer főnél kisebb 

népességszámú településeken kétszeres a szociális étkeztetést igénybe vevők száma a 

városokhoz, nagyobb településekhez képest (5. táblázat). 

5. táblázat: A szociális étkeztetés mutatói az ellátottak lakóhelye és  
népességnagyság szerint, 2011 

Az ellátottak 
Tízezer 60 éven felüli 
lakosra jutó ellátott 

Tízezer 65 éven felüli 
lakosra jutó ellátott 

Népességnagyság 
(fő) 

száma (fő) aránya (%) száma (fő) száma (fő) 
–499 10 287 7 1407,2 1 886,6 

500–999 16 061 10 1383,7 1 879,4 
1000–1999 23 079 15 1103,4 1 527,9 
2000–4999 28 166 18 867,5 1 212,7 
5000–9999 12 810 8 645,8 900,5 

10 000–19 999 15 005 10 561,8 792,2 
20 000–49 999 12 485 8 444,0 616,5 
50 000–99 999 8 750 6 569,9 797,1 

100 000– 14 145 9 544,7 753,2 
Budapest 14 303 9 328,9 439,5 
Összesen  155 091  100  669,1  922,9 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2011. 
 

A szociális étkeztetést a települési önkormányzat biztosíthatja szociális konyhán (e célra 

létrehozott önálló konyhán, iskolai, óvodai, munkahelyi és szociális étkezőhelyeken), 
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népkonyhán és egyéb főzőhelyen. Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, az étel 

elvitelével és az étel házhoz szállításával (6. táblázat).  

6. táblázat: A szociális étkeztetés igénybevétele az igénybevétel módja szerint  
(%, N = 164) 

Az igénybevétel módja Az igénybe vevők aránya (%) 

Az intézmény házhoz szállítja az ebédet 49 
Ott helyben eszi meg 33 
Elhozza maga ételhordóban, és otthon fogyasztja el 15 
Családtag, ismerős hozza el az ebédet 3 
Összesen  100 

 

Számottevő különbség figyelhető meg a települések népességszáma és az étkeztetés 

módja között: a kisebb településeken jóval gyakrabban szállítják az ebédet házhoz, mint a 

nagyobb községekben, városokban (7. táblázat).  

7. táblázat: A szociális étkeztetés módja a települések népességnagysága szerint, 2011 

Alapszolgáltatásban ellátottak: 
étkeztetésben részesülők 

Alapszolgáltatásban ellátottak: 
étkeztetésben részesülők 

helyben fogyasztja vagy elviszi lakására szállítják 
Összesen Népességnagyság 

(fő) 
száma (fő) aránya (%) száma (fő) aránya (%) száma (fő) aránya (%)

–499 1 546 25 4 619 75 6 265  100 
500–999 4 877 36 8 639 64 13 616  100 

1000–1999 7 143 35 13 373 65 20 616  100 
2000–4999 11 758 36 20 684 64 32 542  100 
5000–9999 5 874 39 9 074 61 15 048  100 

10 000–19 999 7 702 46 8 869 54 16 671  100 
20 000–49 999 7 149 57 5 413 43 12 662  100 
50 000–99 999 4 793 50 4 774 50 9 667  100 

100 000– 7 781 53 6 757 47 14 638  100 
Budapest 6 708 47 7 595 53 14 403  100 
Ország összesen  65 331  42  89 797  58  156 128  100 

Forrás: KSH. 
 

A szociális étkeztetés a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik, azaz e szolgáltatás 

megszervezése minden települési önkormányzat számára kötelező. E szolgáltatás mégsem 

mindenütt hozzáférhető. Ahogy az Állami Számvevőszék már idézett 2007-es vizsgálati 

jelentése megállapította: „A kötelező feladatok teljes köre – elsősorban pénzügyi források 

hiányában – a települési önkormányzatok számára nem teljesíthetők, ezért a szabályozás 

ellenére kialakultak »fehér foltok«. Növekedett a települések közötti egyenlőtlenség, az 
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ellátási hiányok pedig éppen a legszegényebb településeken maradtak fenn vagy alakultak 

ki. A hiányzó alapszolgáltatások következtében a szakosított ellátások iránti igények 

növekednek, holott az igénylők egy része az alapszolgáltatás keretében otthonában, illetve 

helyben is ellátható, ami az érintettek és a költségvetés számára a legkedvezőbb megoldás 

lenne” (Állami Számvevőszék 2007: 12.) Az Állami Számvevőszék által Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében vizsgált 42 település közül csak 30 önkormányzat biztosította ekkor az 

étkeztetést. 

A TEIR adatbázisából leválogatott 2010-es adatok is a fenti megállapítást támasztják 

alá: a vizsgált 3152 település közül 607-ben nincs lehetőség a szociális étkeztetés igénybe-

vételére (vagy nem tettek közzé ilyen adatot, bár az önkormányzatok számára az adatszol-

gáltatás kötelező). E települések 54%-ában 500 főnél kevesebb lakos él, 20 %-ában 500–

999 fő és 26%-ában 1000 fő vagy annál több személy. 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTELEPÜLÉSEKEN:  
A SURVEY TAPASZTALATAI 

A jelentésünk alapját képező 2013-as kutatás kétféle adatgyűjtésre támaszkodva teszi 

vizsgálhatóvá a szociális ellátórendszer néhány elemének, köztük a szociális étkeztetés 

működését. A nagymintás, 1945 fő megkérdezésén alapuló, a hátrányos helyzetű, 

legfeljebb 1200 állandó lakosú községekben végzett adatfelvétel lehetővé teszi, hogy e 

szolgáltatás igénybevételéről, az igénybe vevők főbb szociodemográfiai jellemzőiről és a 

szolgáltatás működésének legáltalánosabb vonásairól képet alkothassunk. A 107 fő 

válaszán alapuló strukturált interjús vizsgálat arra teremt lehetőséget, hogy részletezőbb 

leírást adhassunk a szociális étkeztetés megvalósulásáról. 

A survey tanúsága szerint a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők 8%-a veszi igénybe a 

szociális étkeztetés valamely formáját. 

A szolgáltatásban részesülők kétharmada otthonában fogyasztja el az ebédet, a többiek az 

étkeztetést biztosító intézményben. Az igénybe vevők csaknem felének az intézmény 

szállítja ki az ételt, 15%-uk maga megy el érte, a többieknek (3%) családtag, ismerős segít 

ebben. 
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A 1. ábra a háztartás nagysága szerint mutatja az igénybe vevők arányát. 

1. ábra: Az étkeztetés igénybevétele a háztartásban élők száma szerint (%) 

 

A szociális étkeztetés lehetőségével főként azok élnek, akik az életkoruk, fogyatékosságuk, 

egészségi állapotuk miatt adódó nehézségek megoldásában nem támaszkodhatnak 

valamely családtagjuk segítségére: özvegyek vagy ugyan más a családi állapotuk, de 

egyedül élnek (8–11. táblázat).  

8. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele az igénybe vevő családi állapota szerint,% 

Az étkeztetést 
Az igénybe vevő családi állapota N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Nőtlen, hajadon, nincs élettársa 349 93 7 100 

Nőtlen, hajadon, élettárssal él 228 91 9 100 

Házas, házastárssal él 756 95 5 100 

Házas, élettárssal él 71 92 8 100 
Házas, de külön élnek, nincs 
élettársa 

(40) 93 7 100 

Elvált, nincs élettársa 148 90 10 100 

Elvált, élettárssal él 35 94 6 100 

Özvegy, nincs élettársa 298 83 17 100 
Özvegy, élettárssal él X 91 9 X 
Khi-négyzet; szign. 37,4; 0,000 

Összesen  1936  92  8  100 

 () = a cellához tartozó marginális 30 és 50 között van. 

X = a cellához tartozó marginális 30 alatt van. 
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9. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele a háztartásban élők száma szerint (%) 

Az étkeztetést 
A háztartásban élők száma N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

1 fő 402 86 14 100 

2 fő 503 94 6 100 

3 és több fő 1332 93 7 100 

Khi-négyzet, szign. 23,5; 0,000 

Összesen  1937  92  8  100 

 

10. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy van-e fogyatékos személy  
a háztartásban (%) 

Az étkeztetést Fogyatékos személy  
a háztartásban 

N (fő) 
nem veszi igénybe igénybe veszi 

Összesen 

Van 82 81 19 100 

Nincs 1856 92 8 100 

Khi-négyzet; szign. 13,3; 0,000 

Összesen  1938  92  8  100 

 

11. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy van-e tartós egészségügyi 
probléma a háztartásban (%) 

Az étkeztetést Tartós egészségügyi probléma a 
háztartásban 

N (fő) 
nem veszi igénybe igénybe veszi 

Összesen 

Van 440 85 15 100 

Nincs 1494 93 7 100 

Khi-négyzet; szign. 31,2; 0,000 

Összesen  1934  92  8  100 

 

Elvben megoldást jelenthetne számukra valamilyen piaci szolgáltatás igénybevétele, igaz 

ilyesmi inkább a városokban hozzáférhető. 

De ha lennének is, aligha választhatná a hátrányos helyzetű községekben élők többsége ezt 

a megoldást, hiszen a szegénység megakadályozná őket ebben. A válaszadók (1528 fő) 

54%-ának háztartásában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a nyugdíjminimum, a havi 

28 500 forint szintjét éri el, s „magas jövedelműnek”, vagyis a minimálbér szintjét elérőnek 

(98 ezer forint) vagy annál magasabb egy főre jutó jövedelemből élőnek a megkérdezettek 

csupán 5%-a bizonyult. (Némi eufemizmussal közepesnek neveztük a 28 500 és a 98 ezer 
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forint közé eső értékeket.) A jövedelmek eloszlását tekintve nincs szignifikáns különbség  

a szociális étkeztetést igénybe vevők s a többi válaszadó között.  

A jövedelmi szegénység enyhítésének egyik eszköze a szociális védelmi rendszerben a 

segélyezés. E településeken élők jelentős szegénysége ellenére a megkérdezett háztartások 

csaknem felében (48%) senki sem kapott az elmúlt évben szociális segélyt, egy segély-

fajtában részesült a háztartások 22%-a és kettőben vagy ennél többen a háztartások 30 %-a 

(12. táblázat). 

12. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy kapott-e segélyt (%) 

Az étkeztetést 
Kapott segélyt N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Nem kapott segélyt 932 94 6 100 

Egyféle segélyt kapott 430 92 8 100 

Két- vagy többféle segélyt kapott 575 87 13 100 

Khi-négyzet; szign. 22,4; 0,000 

Összesen  1937  92  8  100 

 

Annak ellenére, hogy a szociális étkeztetésben részesülők nem „szegényebbek”, mint a 

többiek, az önkormányzatok érdemesebbnek tartják őket a pénzbeli támogatásra, talán 

idős koruk, betegségük vagy fogyatékosságuk miatt. 

A lehetséges „felnőtt” segélyfajták közül (időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, átmeneti segély, közgyógyellátás, 

lakásfenntartási támogatás, temetési segély, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

adósságkezelési szolgáltatás) három segélytípusból kapnak a szociális étkeztetésben 

részesülők szignifikánsan többet a lakosság másik csoportjánál (2. ábra). 

A rendszeres szociális segély esetében ennek az lehet az oka, hogy az étkeztetés igénybe 

vevői ugyan aktív korúak, de egészségi állapotuk meggátolja őket a közfoglalkoztatásban 

való részvételben. Az átmeneti vagy másként krízissegély megítélése az önkormányzatok 

diszkrecionális jogkörébe tartozik, és nyitottabbak a támogatásra érdemesebbnek tartott 

idős, beteg emberek gondjait enyhíteni. A közgyógyellátás átlagosnál gyakoribb megítélését 

az életkor és az egészségi problémák következtében megemelkedett gyógyszerköltségek 

indokolhatják körükben (13. táblázat).  
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2. ábra: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy milyen szociális segélyt kapott (%) 

 

 

13. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy milyen szociális segélyt kapott (%) 

Az étkeztetést 
Szociális segély N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Rendszeres szociális segély 
Van 330 87 13 100 

Nincs 1605 93 7 100 

Khi-négyzet; szign. 12,300; 0,002 

Összesen  1935 92  8  100 

Átmeneti segély 
Van 81 73 27 100 

Nincs 1853 92 8 100 

Khi-négyzet; szign. 38,235; 0,000 

Összesen  1934 92  8  100 

Közgyógyellátás 
Van 198 83 17 100 

Nincs 1737 93 7 100 

Khi-négyzet; szign. 12,3; 0,000 

Összesen  1935 92  8  100 

 

A lakásnagyság, a lakások komfortossága nem eltérő a két csoportban. Tartós fogyasztási 

cikkekkel sem másként ellátottak a szociális étkeztetésben részesülők: csupán számító-

géppel és személygépkocsival rendelkeznek kisebb arányban a többieknél. Ez feltehetőleg 

azzal lehet összefüggésben, hogy a szociális étkeztetés igénybe vevői idősebb emberek. 
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Természetesen a háztartásba befolyó jövedelmek nem adnak képet a kiadások 

szerkezetéről: mennyit kell másra, például lakásfenntartásra, gyógyszerekre költeni, bár ez 

utóbbival kapcsolatos gondokat jelzi a közgyógyellátás igénybevételének átlagosnál 

magasabb aránya. Mindenesetre kölcsönre, hitelre nem szorulnak gyakrabban a szociális 

étkeztetés igénybe vevői, mint a többiek. 

A jövedelemeloszlás hasonlóságával kapcsolatos megállapításoknak némileg ellentmondani 

látszanak a társadalmi státuszt és a jövedelmi eltéréseket jól valószínűsítő iskolai 

végzettség szerinti különbségek: a legalacsonyabb iskolai végzettségű személyek (nem 

figyelmen kívül hagyva az életkor és az iskolai végzettség közötti összefüggést) tartanak 

inkább igényt a szociális étkeztetésre (14. táblázat).3 

14. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele a legmagasabb iskolai végzettsége szerint (%) 

Az étkeztetést 
Legmagasabb iskolai végzettség N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Legfeljebb 8 általános 933 88 12 100 

Szakmunkásképzés, érettségi 
nélkül 

624 94 6 100 

Érettségi, technikumi felsőfokú 
szakképzés 

310 96 4 100 

Főiskola, egyetem 71 96 4 100 

Khi-négyzet; szign. 22,7; 0,000 

Összesen  1938  92  8  100 

 

A szubjektív szegénység mérőszáma azt jelzi, a megkérdezettek 9%-a saját megítélése 

szerint nélkülözések között él, 31%-ának hónapról hónapra anyagi gondjai vannak és 37%-

uk épphogy kijön a havi jövedelméből. Pozitívan a helyzetét a válaszadóknak csupán 23%-a 

ítélte meg (beosztással jól kijön 21%, gondok nélkül él 2%). Az anyagi helyzet megítélése 

alapján definiált csoportok között a szociális étkeztetés igénybevételét tekintve nincs 

szignifikáns különbség (15. táblázat).  

                                                                 

3  Ugyan a szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatos kérdés a válaszadóra vagy a háztartás 
más tagjára utalt, az iskolai végzettség pedig a kérdezettre vonatkozik, feltételezhetjük, hogy a 
társadalmi státuszt, így az iskolai végzettséget tekintve sincsenek jelentős távolságok a háztartás 
felnőtt tagjai között. 
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15. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy vannak-e állandó anyagi 
problémák a háztartásban (%) 

Az étkeztetést 
Állandó anyagi probléma N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Van 606 87 13 100 

Nincs 1330 94 6 100 

Khi-négyzet; szign. 20,4; 0,000 

Összesen  1936  92  8  100 

 

Ennek azonban némiképp ellentmondanak a „Ha az Önnel egy háztartásban élőkre gondol, 

az alábbi problémák közül melyik van jelen az életükben?” kérdésre adott válaszok, 

hiszen a szociális étkeztetésben részesülők háztartásaiban szignifikánsan nagyobb az 

állandó anyagi problémákról beszámolók aránya. 

Az anyagi problémák mellett szignifikáns különbségek mutatkoznak abban is, hogy 

mennyire érzik súlyos gondnak az elmagányosodást a két csoport tagjai: jóval többen 

panaszkodnak ilyesmire azok, akiknek háztartásában van szociális étkeztetést igénybe 

vevő személy (16. táblázat). 

16. táblázat: Az étkeztetés igénybevétele aszerint, hogy megjelenik-e az elmagányosodás  
a háztartásban (%) 

Az étkeztetést 
Elmagányosodás N (fő) 

nem veszi igénybe igénybe veszi 
Összesen 

Van 57 75 25 100 

Nincs 1881 92 8 100 

Khi-négyzet; szign. 24,8; 0,000 

Összesen  1938 92  8  100 

 

Noha a szociális törvény így fogalmaz: „59. § (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az 

állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában” 

– mégis a szociális szolgáltatások általános célja az igénybe vevők életminőségének 

javítása. Ennek része az élhető emberi kapcsolatok kialakításában, fenntartásban nyújtott 

támogatás is, ám a 2000 főnél kisebb lakosságszámú településeken csak az étkeztetés és a 
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házi segítségnyújtás megszervezése kötelező alapszolgáltatás, így szociális szakemberek 

csak elvétve találhatók a kisebb településeken.  

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉGEKBEN:  
AZ INTERJÚS VIZSGÁLAT TAPASZTALATAI 

AZ IGÉNYBE VEVŐK 

A célzottan a szociális étkeztetést igénybe vevők körében végzett részletesebb vizsgálat azt 

mutatja, a megkérdezettek többsége nő, 60 éves vagy annál idősebb ember, akik majd’ 

kétharmada egyedül él (63%). Életkorukkal, családi állapotukkal is összefügg, hogy a meg-

kérdezettek háztartásainak 85%-ában egyáltalán nincs munkajövedelem, még alkalmai 

munkából, közfoglalkoztatásból származó sem. 84%-uk öregségi nyugdíjat vagy 

rokkantsági ellátást kap, három fő mindkettőt. A szociális étkeztetésben részesülők 17%-

ának egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimummal (28 500 forint) megegyező vagy 

annál kevesebb, 14%-uké azonos a minimálbérrel (98 ezer forint) vagy annál több, a 

többieké e két érték közé esik (68%). 

A segélyezési rendszer hatásossága abból a szempontból jónak mondható, hogy a 

legszegényebbek nagyobb arányban jutnak segélyhez, mint a relatíve jobb jövedelmi 

helyzetűek, azonban arra is érdemes felfigyelni, hogy a legfeljebb havi 28 500 forint egy 

főre jutó havi jövedelemből élők kétharmada nem kap semmiféle önkormányzati pénzbeli 

támogatást, vagy csak azzal éri el a nyugdíjminimum szintjét (17. táblázat). 

17. táblázat: Segélyezés a szociális étkeztetést igénybe vevők körében (%) 

Segélyhez jutás Egy főre jutó jövedelem a 
háztartásban 

N (fő) 
kap segélyt nem kap segélyt 

Összesen 

Nyugdíjminimum és kevesebb 18 33 67 100 

Közepes 70 6 94 100 

Minimálbér és több 13 0 100  

Khi-négyzet; szign. 13,9; 0,01 

Összesen  101  10  90  100 

 

A megkérdezettek jövedelmi viszonyaira is utal, hogy a szociális étkeztetést igénybe vevők 

egyharmada mondta azt, hogy az anyagi helyzete is szerepet játszik a szolgáltatás 

használatában. 
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A megkérdezettek fele (49%) kétszobás lakásban lakik, egyharmada háromszobásban vagy 

annál nagyobban, és 17%-uk él egyszobás lakásban. A községekre általánosan is jellemző 

lakáshelyzet is oka lehet, hogy a jövedelmi viszonyok nem mutatnak szignifikáns 

összefüggést a lakásnagysággal. Jelentős lakhatási nehézségeket, zsúfoltságot a szociális 

étkeztetésben részesülők 18%-ának kell elszenvednie: ők hárman vagy ennél többen élnek 

egy szobában. 

A válaszadók 16%-a úgy ítéli meg, hogy nélkülözések között él, és további 26%-uk arról 

számolt be, hogy hónapról hónapra anyagi gondjaik vannak. 40%-uk épphogy kijön a havi 

jövedelméből, ennél jobbnak a megkérdezettek csupán 17%-a tartja anyagi helyzetét. 

INFORMÁCIÓKHOZ JUTÁS, ÜGYINTÉZÉS 

A szociális étkeztetés igénybevétele önkéntes, az érintett vagy törvényes képviselője kérel-

mére, indítványára történik. 

A kérelem benyújtásához mindenekelőtt információkra van szükség: arról, hogy van ilyen 

szolgáltatás és milyen feltételekkel lehet hozzájutni. 

Az étkeztetés lehetőségével kapcsolatos leggyakoribb információs forrás maga az önkor-

mányzat, de érdemi szerepet vállalnak az információk továbbításában a szociális szektor 

munkatársai (családgondozó) és kevésbé az egészségügyi szervezetek munkatársai is 

(háziorvos, körzeti ápolónő) (18. táblázat). Az informális csatornáknak, a családtagoknak, 

ismerősöknek is jelentős szerepük van a tájékoztatásban.  

18. táblázat: Az étkeztetés lehetőségével kapcsolatos információ forrása (%) 

Az információ forrása Választotta Nem választotta Összesen 

Családtag, ismerős 
Családtag 24 76 100 

Ismerős 33 67 100 

Hivatalos személy 
Önkormányzati dolgozó 52 48 100 

Családgondozó 22 78 100 

Háziorvos 7 93 100 

Körzeti ápolónő 3 97 100 
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Az igénybe vevők többsége (69%) egy helyről kapott az étkeztetés lehetőségéről 

információt, 19%-uk kétféle, 12%-uk 3 vagy 4 csatornán keresztül is tájékozódhatott. Az 

információk eljuthattak hozzájuk családtagjukon, ismerősükön keresztül és valamely 

intézmény képviselője által is. A helyi önkormányzat tájékoztatási kötelezettsége 

teljesítésének hiányosságaira utal, hogy az érintettek 22%-a csak informális csatornákon 

(családtag, ismerős) szerzett tudomást a szociális étkeztetés igénybevételének lehető-

ségéről. 

Az ügyintézés a szolgáltatás iránti kérelem megfogalmazásával indul. A megkérdezettek 

78%-a a polgármesteri hivatalban jelentette be igényét, a többiek gondozási központban 

(2%), napköziben, közösségi szolgáltatásnál (6%), családsegítőben (3%), a főzőhelyen (4%), 

egyházi vagy nonprofit szervezetnél (1%) és másutt (6%).  

A megkérdezettek 61%-a személyesen, maga intézte, az étkeztetést igénybe vevők 38%-

ának esetében valamely családtag vagy ismerős vállalta magára az ügyintézést. Mindössze 

egy fő igényelte telefonon a szolgáltatást (19. táblázat). 

19. táblázat: Az írásos javaslat megléte életkori csoportok szerint (%) 

Írásos javaslatot kérnie 
Életkor N (fő) 

kellett nem kellett nem tudja 
Összesen 

18–59 éves  24 67 33 0 100 

60 éves és idősebb  83 25 65 10 100 

Khi-négyzet és szign. 14,8; 0,001 

Összesen  107  35  58  7  100 

 

Ugyan törvény vagy más magasabb szintű jogszabály ezt nem írja elő, de helyi rendeletben 

lehetőség van a feltételek bővítésére, így írásos javaslat kérésére is. Az igénybe vevők 35%-

ának kellett írásos javaslatot beszereznie. 

Írásos javaslatot, úgy tűnik, az önkormányzatok az aktív korú, legalacsonyabb jövedelmű 

személyektől kérnek (20. táblázat).  
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20. táblázat: Az írásos javaslat megléte jövedelmi csoportok szerint (%) 

Írásos javaslat kérnie 

Jövedelmi csoport N (fő) 
kellett nem kellett 

nem tudja, 
nem 

emlékszik 

Összesen 

Nyugdíjminimum és kevesebb  26 65 31 4 100 

Közepes 49 25 61 14 100 

Minimálbér és több 29 21 79 0 100 

Khi-négyzet és szign. 21,6; 0,001 

Összesen  104  34  59  7  100 

 

Az írásos javaslat célja e vizsgálatból nem fejthető meg, de nem könnyíti meg a dolgunkat, 

ha megvizsgáljuk, kitől kaptak írásos javaslatot a megkérdezettek, hiszen 70%-uk a körzeti 

ápolónőtől, ami az egészségi állapottal kapcsolatos információkra utal, 3 fő (8%) 

önkormányzati ügyintézőtől, 37% egyéb személytől. 

Az étkeztetés formájával és a térítési díjjal kapcsolatban leggyakrabban az önkormányzat 

munkatársai nyújtanak tájékoztatást a lehetséges igénybe vevőknek, feltehetőleg a 

hivatalos ügyintézés során (21. táblázat).  

21. táblázat: Az étkeztetés formájával és a térítési díjjal kapcsolatos információ forrása (%) 

Az információ forrása Választotta Nem választotta Összesen 

Polgármesteri hivatali ügyintéző  67 33 100 

Családgondozó 34 66 100 

Főzőhely munkatársa 4 96 100 
Nappali/közösségi szolgáltatás 
munkatársa 

1 99 100 

Idősek otthona munkatársa 1 99 100 

 

A megkérdezettek egyharmada szociális szakembertől (is) tájékozódott. A minta sajátos-

ságaiból adódóan (kistelepülések) a vizsgált községekben valószínűleg csak elvétve fordul 

elő a nappali-közösségi, illetve a bentlakásos szolgáltatások valamely formája. 

A szükséges iratok beszerzésében, kitöltésében az igénylők 70%-a kapott segítséget, 30%-a 

nem. Miközben az étkeztetést biztosító szolgáltatók között alig találni a megkérdezettek 

tudomása szerint egyházi vagy nonprofit szervezetet, mégis leggyakrabban (46%) tőlük 

kapnak az igénylők segítséget a papírok beszerzésében. Segítséget nyújtanak még a család-

gondozók (32%) és az önkormányzati dolgozók (25%) is ebben (22. táblázat). 
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22. táblázat A szükséges iratok beszerzésében, kitöltésében segítséget nyújtók (%) 

Segítséget nyújtó Választotta Nem választotta Összesen 

Családgondozó 32 68 100 

Polgármesteri hivatali ügyintéző  25 75 100 

Egyház, alapítvány, egyesület 46 54 100 

Körzeti ápolónő 3 97 100 

 

A Szt. 5. §-ának (2) bekezdése előírja a szociális hatáskört gyakorló szerv, vagyis az önkor-

mányzat (polgármesteri hivatal) tájékoztatási kötelezettségét. Ezt megteheti valamelyik 

ügyintéző vagy a szolgáltató rendszer munkatársa is. 

A szociális munkások, családgondozók nem vesznek részt általában az étkeztetés lebo-

nyolításában (házhoz szállítás, helyben étkezés segítése stb.), de fontos szerepük lehet a 

szükségletekre válaszoló szolgáltatásokkal kapcsolatos információk továbbításában,  

a szolgáltatás eléréséhez szükséges ügyintézés lebonyolításában. 

Ha összevetjük a családgondozóknak az étkezés lehetőségével, a térítési díjjal, szolgál-

tatással kapcsolatos információtovábbítási aktivitását, valamint ezekkel együtt vizsgáljuk, 

hogy nyújtanak-e segítséget a papírok beszerzésében és az ügyintézésben, megállapítható, 

hogy a vizsgált 107 személy 53%-ának esetében a lehetséges három tevékenység 

egyikében sem vett részt családgondozó, 18%-uk egyféle segítséget kapott, 27%-uk 

kétfélét, és mindhárom területen mindössze 2%-uk számíthatott szociális szakember 

támogatására. A szociális szakemberek által nyújtható segítség hiánya elsősorban azzal 

magyarázható, hogy éppen a kisebb településeken nem kötelező megszervezni azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek működtetése szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársak 

jelenlétét igénylik. Így azután az emberek az ilyen településeken gondjaikkal elsősorban  

a polgármesteri hivatalhoz fordulnak. A megkérdezetteknek csupán 15%-a tájékozódott 

kizárólag más forrásból, 36%-uk egyféle, 46%-uk kétféle, 3%-uk háromféle szociális étkez-

tetéssel kapcsolatos ügyben kapott tájékoztatást, segítséget az önkormányzat valamely 

munkatársától. 

A hátrányos helyzetű falvakban élő, szociális étkeztetésben részesülő személyek 91%-a 

fizet térítési díjat, 9%-a nem. A közölt jövedelem és a térítésidíj-fizetési kötelezettség 

közötti összefüggés nem szignifikáns. 
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Az egyszeri meleg étel napi átlagos ára a vizsgálatba bevontak körében 396 forint, 

legkisebb összege 100 forint, a legnagyobb 750 forint. Átlag alatti összeget (400 forintot és 

kevesebbet) fizet a megkérdezettek 38%-a, ennél többet 62%-uk.  

Ha kell fizetnie térítési díjat, egy fő kivételével mindenki maga fedezi annak összegét. 

Az ügyintézés ideje változó hosszúságú: a megkérdezettek 45%-a egy-két napon belül 

hozzájutott a szolgáltatáshoz, közel ennyijüknek (42%) három-hét napot kellett várnia, és 

13%-nyi igénylő esetében az egy hetet is meghaladta az ügyintézés. 

JOGBIZTONSÁG 

„ Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 

a)  állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 

vezetője), 

b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 

megállapodást köt.” (Szt. 94/C. §)  

A megállapodásnak a törvény előírásai szerint tartalmaznia kell  az ellátás kezdetének 

időpontját, az intézményi ellátás időtartamát, az igénybe vevő számára nyújtott 

szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó 

szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, az ellátás 

megszüntetésének módjait, az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait. 

A vizsgálatban részt vevő személyeknek csupán felével kötöttek biztosan írásban 

megállapodást, 37%-ukkal nem, és a megkérdezettek 13%-a nem emlékszik arra, mi is 

történt. A szerződéskötés nem mutat szignifikáns összefüggést a válaszadók fontosabb 

szociodemográfiai jellemzőivel. 

A jogbiztonság szempontjából fontos, hogy a felhasználók tudják, ki működteti a szol-

gáltatást, hiszen az esetleges panasztétel első lépcsőfoka a fenntartó. A megkérdezettek 

úgy háromnegyede (76%) tisztában van vele, a többiek nem tudják. Eszerint a szolgáltatók 

túlnyomó többsége (88%) állami, önkormányzati intézmény, a többi civil szervezet (2%), 

piaci szolgáltató (5%) vagy egyéb intézmény (4%). 
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 A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE 

A túlnyomó többség, a megkérdezettek 90%-a öt napon kap étkezést, a többiek négy (8%), 

illetve három napra (2%) kérnek. A válaszadók 88%-a ezt a megoldást megfelelőnek is 

tartja, 12%-uk nem.  

Mindössze egy fő számolt be arról, hogy a hétvégeken is biztosított az étkezés. A munka-

szüneti napokon a meleg ebédhez jutás az egyedülálló, idős emberek számára okozhat 

nehézséget, különösen, ha településükön más módon ez a szolgáltatás nem vásárolható 

meg, és ha lenne is, a jövedelemhiány meggátolná őket ebben. A válaszadók 55%-a maga 

főz a hétvégeken, vagy nem eszik főtt ételt, 43% egyféle segítségre számíthat, és csupán 

két fő (2%) támaszkodhat kétféle segítségre is a hétvégi étkezés megoldásában. Különösen 

aggályos annak a 7%-nyi megkérdezettnek a helyzete, aki szolgáltatás híján egyáltalán nem 

jut főtt ételhez a hétvégeken. 

Az étkeztetés igénybe vevőinek 11%-a nem tudja, hogy választhatna valamely speciális 

étrendet is (cukorbetegség, diéta stb.), 7%-uk szerint van ilyen lehetőség a településükön 

(82% szerint nincsen.) A megkérdezettek 6%-a igényel valamilyen speciális menüt.  

A szolgáltatások 76%-ában nincs lehetőség választani két menü között, csupán 24%-

ában van. Mégis, a válaszadók 91%-a elégedett a választékkal. Az elégedetlen 9 főből 

7 már jelezte is ezt a szolgáltatónak. 

A hátrányos helyzetű községekben élők csaknem háromnegyedének házhoz viszik az 

ebédet, és azt az otthonában fogyasztja el. Úgy egyötödük maga megy az ételért, 7%-

uknak valamely családtag vagy ismerős segít a házhoz szállításban, és csak két fő eszik az 

étkeztetést biztosító intézményben (23. táblázat). 

23. táblázat: Az étkezés igénybevételének helyszíne – a meginterjúvoltak megoszlása  
(%, N = 107)  

Az étkezés helyszíne % 

Ott helyben (az önkormányzat által fenntartott helyiségben) 2 
Elhozom magam ételhordóban és itthon fogyasztom el 19 
Családtag, ismerős hozza el  7 
Az intézmény házhoz szállítja nekem az ebédet 72 
Összesen  100 
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Az étkezés megválasztásának módjára egyértelműen nagy hatással van az igénybe vevő 

életkora: az idősebbek inkább élnek a házhoz szállítás lehetőségével (24. táblázat). 

24. táblázat: Az étkezés helyszíne életkori csoportok szerint (%)  

Az étkezés helyszíne N (fő) 18–59 éves 60 éves és idősebb Összesen 
Ott helyben (az önkormányzat 
által fenntartott helyiségben) 

2 4 1 2 

Elhozom magam ételhordóban, 
és itthon fogyasztom el 

20 54 8 19 

Családtag, ismerős hozza el 8 0 10 7 
Az intézmény házhoz szállítja 
nekem az ebédet 

77 42 81 72 

Khi-négyzet; szign. 28,0; 0,000 

Összesen  107  100  78  100 

 

Akkor megfelelő egy szociális szolgáltatás, ha nem csupán juttat valamit, hanem 

figyelemmel van az igénybe vevők emberi méltóságára, személyes körülményeire, élet-

helyzetére is. Éppen ezért elfogadhatatlan – még akkor is, ha nem helyben főznek – hogy 

az ebédet az esetek 2%-ában kora délután, ebédidő után vagy változó időpontokban (8%) 

viszik ki. Kisebb kényelmetlenség, hiszen melegíteni kell, ha délelőtt, még jóval ebédidő 

előtt érkezik az étel (20%). A többség (68%) mégis megfelelő időpontban jut étkezéshez. 

Hasonlóképpen aggályos, ha a dobozban házhoz szállított ételt csak úgy leteszik az ajtó elé 

(35%), jobb megoldás, ha beviszik a lakásba (57%).  

Ha nem melegen érkezik az étel, melegíteni kell, és ez is nehézséget okozhat a rossz 

egészségi állapotú embereknek. A megkérdezettek többségének (81%) ebben nincs 

szüksége segítségre, maga megoldja a melegítést, de 19%-uknak gondot okoz. Az 

ételszállító (7 fő), házi gondozó (4 fő) vagy családtag, ismerős (7 fő) melegíti, tálalja 

számukra az ételt. Többségükben (14 fő) ők a mosogatásban is segítenek. 

Az étkeztetésben részesülők háromnegyede nagyon elégedett (29%), illetve elégedett 

(47%) az étel minőségével (szerintük olyan, mintha én magam főztem volna, illetve olyan, 

mint amilyet itt a környéken bárki főzne), és voltaképpen a válaszadók 24%-a elége-

detlen. Ez utóbbiból ehetetlennek az ételt mindössze három fő tartja. A mennyiséggel 

kapcsolatban sem fogalmazódnak meg súlyos kifogások: a megkérdezettek 57%-a 

bőségesnek tartja, 41% számára éppen elégséges, és csak két fő (2%) tartja kevésnek. 
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Összességében csupán a szociális étkeztetést igénybe vevők kevesebb mint fele, 46%-a 

ajánlaná másoknak is ezt az étkezési lehetőséget, 54%-uk nem, ami mégis komoly 

elégedetlenséget jelez. 

SZAKMAPOLITIKAI TANULSÁGOK 

A kutatás eredményei, főként a makrostatisztikai adatok azt jelzik: a jogalkotói szándék és 

a végrehajtás között a szociális szektorban még mindig hasadás van, mivel a települések 

egy nem elhanyagolható körében a szociális étkeztetés igénybevétele nem biztosított.  

Hasonló problémára utal, hogy ugyan a törvényalkotó nem látja szükségesnek a 

jogosultság igazolásához – egyébként e vizsgálatban pontosan nem tisztázható tartalmú – 

írásbeli javaslat beszerzését, az önkormányzatok egy része mégis igényt tart ilyesmire. 

A szociális törvény egyértelműen fogalmaz: a szolgáltatás igénybe vevőjével írásbeli 

megállapodást kell kötni. Ennek ellenére az önkormányzatok egy része, az igénybe vevők 

jogbiztonságát gyengítve, nem teszi ezt. 

E vizsgálat nem teszi lehetővé annak feltérképezését, hogy milyen a szolgáltatás 

hatásossága, az igénybevételi arány, vagyis hogy hányan jutnak étkeztetéshez azok közül, 

akinek szükségük lenne rá. A szakirodalom szerint a rossz igénybevételi arány egyik fontos 

oka az információs aszimmetria, a lehetséges igénybe vevők nem tudnak a szolgáltatás 

létezéséről vagy arról, hogy jogosultak lennének rá. Itt is akad javítani való, hiszen az 

étkeztetésben résztvevők egy része csupán informális csatornákon keresztül szerzett 

tudomást erről a lehetőségről. Szociális szakemberek híján az önkormányzat munka-

társainak nagyobb proaktivitást kellene tanúsítaniuk, illetve az egészségügyi dolgozókat is 

tájékoztatni lehetne a szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb ismeretekről, 

és szerencsés lenne bevonni őket is az információk megosztásába. 

Súlyos problémát okozhat a legelesettebbeknek, hogy többnyire a hétvégi étkeztetés nem 

biztosított. Az okok ismertek: a főzőhely munkatársai szabadnapjukat töltik, nincs pénz 

túlórára. Mégis keresni kellene a megoldást azok részére, akik a maguk erejéből nem 

képesek erre (például pénteken lehetne főzni a hétvégére is). 
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Nagyon nehéz megélni, ha valaki más, főként, ha egy intézmény segítségére szorul önmaga 

ellátásában. Ezért is fontos ügyelni arra, hogy miként valósul meg a szolgáltatás. A minta 

nagysága a kisszámú igénybe vevő miatt nem tette lehetővé annak bemutatását, hogy 

zajlik az étkezés, ha nem szállítják házhoz az ebédet. Az viszont kiderült, az ebédszállítás 

időzítése nem mindig optimális: a délelőtt, sőt délután kivitt „ebéd” vagy a változó 

időpontokban történő szállítás nem csupán méltatlan megoldás, hanem esetleg újabb 

gondok forrása, hiszen a nem ebédidőben érkező ételt melegíteni kell, esetleg a házi 

gondozó vagy a szomszéd már nem ér rá segíteni a mosogatásban. Az ajtó elé letett étel 

sem elfogadható megoldás. A szolgáltatás szabályozása, az írásban rögzített megállapodás 

és a kevés kivétellel fizetett térítési díj szerződéses viszonyra utal: nem tűnik meg-

oldhatatlan feladatnak a szerződésben rögzíteni az ételszállítás körülbelüli időpontját sem. 

A szociális törvény előírásaiból is következik, hogy az ilyen népességszámú településeken 

ritka a szociális szakemberek jelenléte. A nagyobb községekben, közeli városokban ugyan 

hozzáférhetőek számukra más szociális szolgáltatások is, de nem életszerű feltételezni, 

hogy idősebb, esetleg beteg, fogyatékos emberek valóban megkeresik ezeket. A törvény 

népességnagyságrendhez kötött előírásait elsősorban méretgazdaságossági megfontolások 

indokolják, ám érdemes lenne megfontolni, miként lehetne intenzívebbé tenni a hátrányos 

helyzetű, sokféle és nem csupán az időskorral, egészségi állapottal összefüggő (szegénység, 

munkanélküliség stb.) gonddal küzdő személyek lakta településeken a szociális szak-

emberek jelenlétét. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatás célja, hogy feltárja, miként működik a hátrányos helyzetű kistelepüléseken az 

alapszolgáltatások körébe tartozó és minden településen – legalábbis a jogszabály szerint –

kötelezően szolgáltatott szociális étkeztetés.  

E kérdés megválaszolásához háromfajta adatforrást használtunk. A hátrányos helyzetű 

kistelepüléseket reprezentáló mintán végzett kérdőíves vizsgálat adatait, a szociális étkez-

tetés igénybe vevők körében lebonyolított strukturált interjúk feldolgozásából származó 

információkat és a KSH országos adatait. 
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A kutatás főbb megállapításai a következők: 

A végrehajtás során még mindig nem sikerült érvényt szerezni a jogalkotói szándéknak, 

mert nem mindenütt hozzáférhető e szolgáltatás. 

Országosan az igénybe vevők túlnyomó többsége valamilyen önkormányzati fenntartású 

intézményben jutott a szolgáltatáshoz 2011-ben. 

Az 1000 főnél kisebb népességszámú településeken az idősebb lakosok nagyobb arányban 

veszik igénybe a szociális étkeztetést, mint a nagyobb településeken élők. 

A hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők 8%-a veszi igénybe a szociális étkeztetés 

valamely formáját: főként idősebb, illetve fogyatékos vagy tartós egészségi problémával 

küzdő emberek, akik között a minta átlagához viszonyítva szignifikánsan több az egyedül 

élő ember. 

A minta egészéhez viszonyítva az állandó anyagi problémákat és az elmagányosodást a 

szociális étkeztetést igénybe vevő háztartásokban súlyosabb gondnak látják.  

A szociális étkeztetést a hátrányos helyzetű kisfalvakban igénybe vevők 16%-a úgy ítéli 

meg, hogy nélkülözések között él, és további 26%-uk arról számolt be, hogy hónapról 

hónapra anyagi gondjaik vannak.  

E településeken – lévén alig vannak szociális szolgáltatások – a helyi önkormányzat a 

legfőbb információs forrás, de a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének hiányosságaira 

utal, hogy az érintettek 22%-a csak informális csatornákon (családtag, ismerős) szerzett 

tudomást a szociális étkeztetés igénybevételének lehetőségéről. 

Ugyan törvény vagy más magasabb szintű jogszabály ezt nem írja elő, de az igénybe vevők 

35%-ának kellett írásos javaslatot beszereznie a szolgáltatás iránti kérelemhez. 

A hátrányos helyzetű falvakban élő, szociális étkeztetésben részesülő személyek 91%-a 

fizet térítési díjat, 9% nem. 

Az egyszeri meleg étel napi átlagos ára a vizsgálatba bevontak körében 396 forint, 

legkisebb összege 100 forint, a legnagyobb 750 forint. Átlag alatti összeget (400 forintot és 

kevesebbet) fizet a megkérdezettek 38%-a, ennél többet 62%-uk.  
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Az ügyintézés ideje változó hosszúságú, de aligha indokolható, hogy 13%-nyi igénylő 

esetében az egy hetet is meghaladta az ügyintézés. 

Súlyosan sérti a jogbiztonságot, hogy a jogszabályi kötelezettség ellenére a vizsgálatban 

részt vevő személyeknek csupán felével kötöttek biztosan írásban megállapodást. 

A túlnyomó többség, a megkérdezettek 90%-a öt napon kap étkezést. Különösen aggályos 

annak a 7%-nyi megkérdezettnek a helyzete, aki szolgáltatás híján egyáltalán nem jut főtt 

ételhez a hétvégeken. 

A szolgáltatások 76%-ában nincs lehetőség választani két menü között. 

Az interjús vizsgálat szerint a szociális étkeztetést igénybe vevők csaknem három-

negyedének házhoz viszik az ebédet, és azt az otthonában fogyasztja el. Az ebédet csak az 

esetek 68%-ában viszik ki ebédidőben. Hasonlóképpen aggályos, ha a dobozban házhoz 

szállított ételt csak úgy leteszik az ajtó elé (35%).  

Az étel minőségével a válaszadók többsége (76%) elégedett. A mennyiséggel kapcsolatban 

sem fogalmazódnak meg súlyos kifogások: a megkérdezettek 57%-a bőségesnek tartja, 

41% számára éppen elégséges, és csak két fő (2%) szerint kevés. Csupán a szociális 

étkeztetést igénybe vevők kevesebb mint fele (46%) ajánlaná másoknak is ezt az étkezési 

lehetőséget, ami mégis komoly elégedetlenséget jelez. 

 


