
 

Bővebb információ:  
kommunikacio@ksh.hu 

Közzététel:  2014. július 16.  Sorszám: 13. 
Következik:  2014. július 31. Lakásépítések 

 

 

Szociális ellátás 
2013. év (előzetes adatok) 

2013 végén Közép-Magyarországon a szociális alapszolgáltatások közül szociális étkeztetést 22 044 
személy, házi segítségnyújtást 9969 rászoruló vett igénybe. Házi segítségnyújtásra csaknem ugyanannyian 
tartottak igényt, mint egy évvel korábban, szociális étkeztetésben 4,8%-kal kevesebben részesültek. A szin-
tén alapszolgáltatás keretében biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehetőségével is keveseb-
ben éltek (5,8%-kal).  Az időskorúak, a fogyatékosok, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek, vala-
mint demensek ellátására 2013 végén 10 370 nappali ellátást biztosító férőhely működött.  A hajléktalanok 
számára 14 népkonyhát tartottak fenn, a hajléktalanok nappali ellátására alkalmas egységek közül 50 mű-
ködött a területen. Az ország tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi férőhelyeinek 
egynegyede (24 107 férőhely) található a régióban és a gondozottak szintén hasonló arányát, összesen 
22 396 személyt láttak el az intézményekben.  

 
Budapesten 2013 végén  csaknem 12 900 személy részesült szociális étkeztetésben, 2,8%-kal kevesebb, 

mint egy évvel korábban. A szociális étkeztetés alapvetően az idős lakosság támogatását szolgálta. Az ellátottak 
51%-ának házhoz szállították az ételt, a többiek vagy önállóan gondoskodtak az étel elviteléről, vagy az önkor-
mányzat által megjelölt helyen fogyasztották el azt. Az ételek házhoz szállításának formáját az országos átlagnál 
csaknem tíz százalékponttal kisebb arányban választották. Házi segítségnyújtásban, vagyis főként az idős lakos-
ság részére szolgáló bevásárlást, főzést, takarítást, hivatalos ügyek intézését, ápolást magában foglaló ellátásban 
a fővárosban 2013 végén 4834-en részesültek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehetőségével 1534-en 
éltek. A házi segítségnyújtásban részesülő személyek száma lényegében nem változott, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást használók száma pedig csökkent a múlt évihez képest.  

A nappali intézményekben 2013 végén a múlt évinél 2,7%-kal több, 8371 ellátottat fogadtak, többségük 
időskorú rászoruló volt. Számukra a nappali ellátás hétköznapjaik színesítését, közösségi együttlétet, pihenést, 
közösségi programokon való részvételt tesz lehetővé. Ezekben az intézményekben száz nappali férőhelyre 2013-
ban 105 ellátott jutott. A fogyatékosok és szenvedélybetegek esetén az ellátottak száma elmaradt az intézményi 
férőhelyek számától, az idősek és a pszichiátriai betegek esetén meghaladta azt.   

  
A fővárosban 12 népkonyha üzemelt, ezekben összesen naponta átlagosan 3488 adag ételt osztottak szét, 

7,3%-kal többet, mint 2012-ben. Nappali melegedőből 43 működött, 1-gyel több, mint egy évvel korábban. A 
melegedők naponta átlagosan 5323 fedélnélkülinek nyújtottak hajlékot. Az egységek napi forgalma egy év 
alatt átlagosan 4,5%-kal emelkedett. Országos viszonylatban a hajléktalanok ellátásában a fővárosnak kiemelkedő 
szerepe van; a meleg ételek több mint egyharmadát itt osztották szét és a nappali melegedőket igénybe vevők 
55%-át a Budapesten ellátottak tették ki. 

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben 2013. év végén 14 742 férőhelyen 13 
353 személy ellátását biztosították. 100 férőhelyre 91 ellátott jutott, az országos átlagnál 6-tal kevesebb.  

 
 
Pest megyében 2013 végén szociális étkeztetésben 9157 személy részesült, a szolgáltatást igénybe ve-

vők száma egy év alatt 7,6%-kal csökkent. Házi segítségnyújtást 5135 főnek, a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást 1629 fő részére biztosítottak a megyében. A házi segítségnyújtásban részesülők száma kissé nőtt, 
miközben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma kevéssel mérséklődött.  

A megyében a nappali ellátást nyújtó intézményekben összesen 2407 férőhelyen, 2001 fő napközbeni 
ellátásáról gondoskodtak. A férőhelyek száma alig változott, az ellátottak száma (4,1%-kal) nőtt és 100 nappali 
férőhelyre 83 ellátott jutott. A megye nappali ellátásának jelentős részét – héttizedét – az idősgondozás tette ki. 
Ennél az ellátási formánál a férőhelyek és az ellátottak száma az előző évhez képest alig változott.  A fogyatéko-
sok ellátásában a férőhelyek száma 3,9%-kal, az ellátottaké 6,8%-kal emelkedett.  

 



2 

 
A megyében a hajléktalanok nappali ellátását 2 népkonyha és 7 nappali melegedő segítette. A népkony-

hák közül az egyik Érden, a másik Valkón működik. A két intézményben összesen naponta átlagosan 48 adag ételt 
osztottak szét. A nappali melegedők hét településen – Budakalászon, Cegléden, Dunakeszin, Érden, Gödöllőn, 
Százhalombattán és Vácon – biztosították a hajléktalanok nappali tartózkodását. A megye intézményeiben napon-
ta átlagosan 331 személyről gondoskodtak, az ellátottak száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6,8%-kal nőtt.  

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben összesen 9365 működő férőhelyen 
9043 fő ellátásáról gondoskodtak a megyében, kevesebbről, mint 2012-ben. 2013. év végén 100 férőhelyre 97 
ellátott jutott, így a férőhelyek kihasználtsága megegyezett az országos átlaggal.  

 
 
 

A szociális ellátás főbb adatai
+* 

 
Budapesten Pest megyében 

Megnevezés 
2013 2012 = 100,0 2013 2012 = 100,0 

Szociális étkeztetésben részesülő személyek  12 887 97,2 9 157 92,4 
Házi segítségnyújtásban részesülő személyek 4 834 99,9 5 135 101,2 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő 
személyek 1 534 89,4 1 629 99,2 
Nappali ellátásban működtetett férőhelyek száma 
összesen  7 963 98,8 2 407 100,2 
Ebből: 

idősek ellátásában 5 973 96,5 1 713 98,5 
fogyatékosok ellátásában 971 102,2 632 103,9 
pszichiátriai betegek ellátásában 459 124,4 30 100,0 
szenvedélybetegek ellátásában 560 101,8 – – 
demens személyek  ellátásában – – 32 128,0 

Nappali ellátásban részesülők száma összesen 8 371 102,7 2 001 104,1 
Ebből: 

idősek ellátásában részesülő 6 380 102,6 1 346 100,3 
fogyatékosok ellátásában részesülő 926 103,8 569 106,8 
pszichiátriai betegek ellátásában részesülő 528 112,6 26 113,0 
szenvedélybetegek ellátásában részesülő 513 92,8 – – 
demens személyek ellátásában részesülő 24 141,2 60 250,0 

Hajléktalanok támogatása:     
Népkonyha 12 109,1 2 100,0 
Napi átlagos forgalom 3 488 107,3 48 102,1 
Nappali melegedő 43 102,4 7 100,0 
Napi átlagos forgalom 5 323 104,5 331 106,8 

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények 

    
Működtetett férőhelyek száma 14 742 104,8 9 365 98,0 
Ellátásban részesülők száma 13 353 104,6 9 043 99,6 
     

Jelmagyarázat: 
+ Előzetes adat. 

*A szolgálat/intézmény telephelye szerint. 
 

 


