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Szünidei gyermekétkeztetés 
2016-2019

Előzmény: 
2002-2016 önkéntes önkormányzati vállalás alapján 
2016-tól törvényi előírás - 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.); 
részletes szabályozása 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Kötelezett települések: 
- A település lakónépességében van 0-18 éves 
- A 0-18 évesek között van hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű

Megfigyelt tendencia:
Csökkenés tapasztalható mind a szünidei gyermekétkeztetést nyújtó 
települések számában, mind az igénybevevők számában 



Kutatási módszerek

• Adatelemzés – szünidei 
gyermekétkeztetés, és a jogosultági alap 
számadatainak elemzése 

• Interjúk: személyes és fókuszcsoportos

• Kérdőívek

család és gyermekjóléti szolgálatok 

önkormányzatok



Kötelezett és szolgáltatást nyújtó 
települések 2016-2019

Év 2016. 2017. 2018. 2019.

Kötelezett települések aránya 
a 3177 településhez 
viszonyítva 82% 81% 80% 79%

Kötelezettek közül étkeztetők 
aránya 90% 90% 90% 89%

Étkeztetők  aránya a 3177 
településhez viszonyítva 74% 73% 72% 70%

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Szünidei étkeztetést biztosító települések számának alakulása szünidő típus szerint 
2016-2020 között 

 nyári szünet

 tavaszi szünet

 őszi szünet

 téli szünet

összesen átlagosan



Szolgáltatást nyújtó települések 
megyénként

2017



Hátrányos helyzetűek megyénként

2017



A tendencia mögöttes okai

• A hátrányos helyzetűek számának 
csökkenése (7%)

2,3% -ban magyarázza a csökkenést



• A nem igénylők leggyakoribb indokai a szakemberek 
szerint:
– hogy mindenképp főznek a családnak

– Nem akarnak napi kötelezettséget vállalni azzal, hogy érte kell 
menniük 

– Nincs valós rászorultság

• Az igénylők és távolmaradók leggyakoribb indokai a 
szakemberek szerint:
– Kényelmesek

– Nincs rendszeresség az életükben

• Jogszabály szigorú feltételei – a válaszadók 46%-a bővítené a 
jogosulti kört

A tendencia mögöttes okai



Szignifikáns összefüggés mutatkozik: 

• Étkeztetés módjával (helyben fogyasztás, elvitel, 
kiszállítás), és a több mód alkalmazásával.

• A kiszolgálás helyszínével – minél közelebb a 
rászorulókhoz, és több átvételi pont alkalmazásával.

• A személyes tájékoztatás emeli az igénybevételt

A statisztikai próbák nem igazolták, de a válaszadók fontos 
tényezőként említik:

• A család és gyermekjóléti szolgálatok aktív 
kapcsolattartását a jogosultakkal (tájékoztatás, igénylés, 
utánkövetés, szemléletformálás).   

Az érkeztetés igénybevételére  
ható oki faktorok



SWOT analízis

Erősségek Gyengeségek

VeszélyekLehetőségek

Mindennapi elérhető meleg 
étel a gyermekek számára

A jogosultsági feltétel 
alapösszege alacsony.
Rugalmatlan, szigorú szabályozás.

Alakítható megvalósítási 
mód.
Kiszállítás megszervezése, 
ehhez plusz támogatás. 
Jogosulti kör bővítése. 

Ellátatlanul maradó 
gyermekek.

60%-ban pozitívan nyilatkoztak a hasznosság és megfelelő támogatási lehetőség



A megkérdezettek javaslatai

• jogosulti kör bővítésének lehetőségét, esetleg a 
jogosultsági feltételek enyhítését,

• a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségének 
nagyobb kormányzati propagandáját, 
(tudatosítás)

• a kiszállítás megvalósításának anyagi és 
eszközszükségleti támogatását,

• a normatíva összegének esetleges emelését.

A megkérdezettek javasolták: 



KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ
A FIGYELMET!
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