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VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 
2018. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT 

 
 

Várakozások jellemzői  
 

 
1. táblázat – Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2018. január 1-én 

Színkód 1: narancs = szakosított ellátások, zöld = alapellátások 

Színkód 2: világoskék = nagyszámú várakozó összes várakozóban (cc. >= 500), lila = nagyszámú várakozó 100 

férőhelyre számítva (cc. >= 30) 

Ellátási forma  
és típus 

ellátás altípus 
várakozók 

száma 
 (fő) 

megoszlás 
összes várako-

zóban (%) 

100 ellátottra 
jutó várakozók 

száma (fő) 

Ápolást, gondo-
zást nyújtó in-
tézményi ellátás 

Fogyatékos személyek otthona 1760 4,6 13,5 

Hajléktalanok otthona 189 0,5 42,4 

Idősek otthona 25957 68,0 47,7 

Pszichiátriai betegek otthona 3023 7,9 36,6 

Szenvedélybetegek otthona 435 1,1 32,9 

Átmeneti elhe-
lyezést nyújtó 
intézményi  
ellátás  

Fogyatékos személyek gondozóháza 49 0,1 16,8 

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 635 1,7 11,4 

Időskorúak gondozóháza 2554 6,7 80,3 

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 93 0,2 92,1 

Szenvedélybetegek átmeneti otthona 26 0,1 19,0 

Lakóotthoni 
ellátás  

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthona 

244 0,6 20,3 

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú 
lakóotthona 

34 0,1 8,9 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 
lakóotthona 

10 0,03 4,8 

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú 
lakóotthona 

1 0,003 1,1 

Rehabilitációs 
intézményi  
ellátás 
 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intéz-
ménye 

85 0,2 10,6 

Hajléktalan személyek rehabilitációs intéz-
ménye 

37 0,1 15,9 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intéz-
ménye 

21 0,1 16,4 

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézmé-
nye 

57 0,1 10,2 

Támogatott 
lakhatás 

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek 
részére 

327 0,9 31,5 

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek 
részére 

113 0,3 28,0 

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek 
részére 

6 0,02 2,4 

Házi  
segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás 686 1,8 0,5 

Jelzőrendszeres 
házi hsg. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 655 1,7 2,3 
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Közösségi ellátá-
sok 

Pszichiátriai betegek részére nyújtott kö-
zösségi alapellátás 

45 0,1 1,0 

Szenvedélybetegek részére nyújtott közös-
ségi alapellátás 

90 0,2 2,1 

Nappali ellátás 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 244 0,6 3,0 

Időskorúak nappali ellátása 156 0,4 0,4 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 23 0,1 0,6 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 63 0,2 1,7 

Szociális  
étkeztetés 

Szociális étkeztetés 208 0,5 0,1 

Támogató  
szolgáltatás 

Támogató szolgáltatás 104 0,3 1,2 

Fejlesztő 
 foglalkoztatás 

Fejlesztő foglalkoztatás 258 0,7 2,3 

Összesen 
  

100,0%  

 

Az előző hónaphoz képest a szenvedélybetegek otthona ellátásban nőtt meg relatíve jelentősebben a 

várakozók száma. Jelenleg 100 fő ellátottra 32,9 fő várakozó jut, az előző havi 24,2 helyett. Létszám-

ban mindez alig több mint 100 főt jelent az előző havi várakozói számhoz képest. A többi ellátási tí-

pusban gyakorlatilag nincs számottevő változás sem az előző, sem a korábbi hónapokhoz képest. 

 

Jelentések jellemzői 
 
 
2. táblázat – Taj-azonosítóval és Taj nélkül regisztrált várakozók számának alakulása 2017. augusz-
tus – 2018. január 

 
A jelentések e havi jellemzői sokban hasonlítanak az előző havihoz. A tényleges várakozók száma 

most is meghaladja a 30 ezret, ami mindössze másodszor fordul elő a várakozói jelentések kevesebb, 

mint két éves történetében.  

Ha az összes igénylések és a tényleges várakozók számát hasonlítjuk össze, rendre 1,29 igénylés 

esik egy várakozóra, amely azonban a vizsgált hónapban valamivel kevesebb, 1,27. Ezek alapján el-

mondható, hogy bár az igénylések és tényleges várakozók száma nagy heterogenitást mutat, aránya-

                                                             
1 Összes igénylés alatt mindazokat értjük, akik Taj-azonosítóval vagy Taj nélkül lettek regisztrálva a jelentési 

rendszerben adott időpontban. Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy egy várakozó több helyre adott be 

igényt, ennek megfelelően több helyre számoljuk be, lévén több helyen jelentkezik, mint várakozó. 
2 Tényleges várakozók – Taj-azonosítóval vagy e nélkül rögzített várakozók, de személyenként csak egyszer 

számolva, figyelmen kívül hagyva, hogy az illető hány helyre adott be igényt. A Taj-azonosítóval nem rendelke-

zők esetén a többszörös igényléseket nem tudjuk figyelembe venni, mivel egyedi azonosító híján ezt nem is-

merjük. 

Várakozót jelentők 
2017.  

aug. db 
2017.  

szept. db 
2017.  

okt. db 
2017.  

nov. db 
2017.  

dec. db 
2018.  

jan. db 

Taj-azonosítóval (összes igénylés) 35 673 37 267 37 156 35 480 38 103 37 510 

Taj-azonosító nélkül (össz. igénylés) 1015 867 891 779 753 678 

Összes igénylés1 36 688 38 134 38 047 36 259 38 856 38 188 

Tényleges várakozók (fő)  
(Taj ismétlődések nélkül)2 

28 440 29 599 29 542 28 052 30 191 30 044 
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iban nem sokat változik hónapról hónapra. A különbségek, amelyek a tényleges számokban mutat-

koznak, vélhetően inkább a nem jelentők hiányzó adatai miatt jelentkeznek.  

 
1. ábra – Tényleges várakozók számának alakulása (2016. október – 2018. január – fő) 

 

 
 

A kék oszlopban jelzett létszámadat a második legmagasabb érték a várakozói számok elemzésének 

elmúlt közel két évében. Csak az előző hónap múlta felül. Ezzel együtt immár másodszor került a 

tényleges várakozók szám a 30 ezres határ fölé. 

 

3. táblázat – Jelentések összesített jellemzői (2017. augusztus – 2018. január) 
 
Jelentések típusai  
szolgáltatók szerint 

2017.  
aug. db. 

2017.  
szept. db. 

2017.  
okt. db. 

2017.  
nov. db. 

2017.  
dec. db. 

2018.  
jan. db. 

Taj-t vagy e nélkülit jelentett 1441 1586 1437 1474 1428 1560 

nincs várakozót jelentett 4268 4286 4391 3740 4253 4405 

nem jelentett 2203 2043 2090 2703 2243 1984 

       
összes szolgáltató3 7912 7915 7918 7917 7924 7949 

jelentő szolgáltatók 5709 5872 5828 5214 5681 5965 

jelentők aránya 72,2% 74,2% 73,6% 65,9% 71,7% 75,0% 

 

A korábbi három hónapban egyszer sem haladta meg a Taj-azonosítóval jelentő szolgáltatók száma az 

1500-at. A nincs várakozót jelentők száma az elmúlt fél évben nem volt ilyen magas, mint most. Ösz-

szességében így az elmúlt fél év legmagasabb jelentési arányát regisztráltuk 2018 januárjában. Azon-

ban a 75%-os arány így is alatta marad az eddig legmagasabb, több mint 80%-os értéknek (2016. ok-

tóber). 

 

 

                                                             
3 A szociális szakosított és alapellátásban szolgáltatást nyújtók, kivéve falugondnoki és tanyagondnoki szolgálta-

tás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka. Lásd 1993. évi III. törvény 

20. § (5) pontja.  
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Fogyatékos ellátások várakozói 
 
 
4. táblázat – Fogyatékkal élők várakozói és ellátási számai fogyatékos személyeknek nyújtott sza-
kosított ellátásokban  
 

Ellátás típusa 
várakozók 

száma 

novemberi 
ellátottak  

száma 
arány (%) 

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóott-
hona 

213 152 71,4 

Fogyatékos személyek gondozóháza 45 39 86,7 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 225 67 29,8 

Fogyatékos személyek otthona 1431 886 61,9 

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona 26 19 73,1 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 85 49 57,6 

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 97 76 78,4 

Összesen 2122 1288 60,7 

 
Összességében hét ellátástípusban jelentettek fogyatékkal élő várakozót, személyenkénti bontásban 

összesen 2122 főt.4 Ha megnézzük, hogy a Taj-azonosítóval várakozólistára került egyének előző hó-

napban (novemberben, lévén a jelentés gyakorlatilag a decemberi állapotot tükrözi) milyen fogyaté-

kos személyek részére nyújtott ellátásban jutottak szolgáltatáshoz, átlag 60,7%-os átfedést5 találunk 

minden szolgáltatásra számolva. Vagyis, akik ezekben a szolgáltatásokban várakozólistára kerültek 

valamely fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatásban, átlag 60,7%-ban már most is igénybe vesznek 

fogyatékkal élők számára nyújtott szolgáltatást. 

A legmagasabb egyezést arányaiban a fogyatékos személyek gondozóházában mértünk (86,7%), 

ill. valamivel alacsonyabb, de még mindig igen magas értéket láthatunk a támogatott lakhatás fogya-

tékos személyek részére szolgáltatás mellett (78,4%).  

Ugyan az adott táblázat nem ad választ arra a kérdésre, hogy adott személy pontosan mely helyen 

került várakozólistára az egyébként is ellátásban lévő egyének közül, annyit láthatunk, hogy közel 

kétharmada az ellátottaknak az ellátotti státusz mellett várakozói státusszal is bír, vagyis könnyen 

lehet, hogy az ellátása valamilyen módon változni fog a közeljövőben (vagy más helyre kerül ellátáson 

belül, esetleg ellátástípust vált pl.).  

Összefoglalásként elmondható, hogy bár az nem derül ki e rövid elemzésből, hogy mekkora a fluk-

tuáció az adott ellátási típusokban, annyi biztosan látszik, hogy a fluktuációt okozó váltási igény ma-

gas értéket mutat. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
4 Az ellátásokban lévő értékek és az első táblában (1. táblázat) találhatók azért nem egyeznek, mert az első 

táblában az adott ellátásra benyújtott várakozói igények számát összesítjük, miközben itt az igénylők számát. És 

mivel egy igénylő több igénylés benyújthat, természetes, hogy az értékek nem egyeznek. 
5 Súlyozott érték. 
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Összefoglalás 
1. Ebben a hónapban másodszor haladta meg a várakozók száma a 30 ezret a jelentések eddigi 

történetében (2016. június óta). 

2. A jelentési arány 75%-os volt adott hónapban, amely az elmúlt félév legmagasabb jelentési 

értéke. 

3. A fogyatékossággal élők szakosított ellátásaiban az ellátottak közel kétharmada egyben váró-

listán is van azonos vagy hasonló szakosított ellátásban. A decemberben várólistán lévők 

több mint 60%-a novemberben biztosan kapott ellátást valamilyen, a fogyatékos személyek 

számára szakosított ellátást nyújtó intézményben.  

 

 

 

 

 

Kérdés, probléma esetén várjuk észrevételeit a kutatas@szgyf.gov.hu címen. 

mailto:kutatas@szgyf.gov.hu

