
Intézményi gyermekétkeztetés 
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem 
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 
keretében a nem bentlakásos intézményben 
- a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére 

az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli 
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 
formájában két kisétkezést, 

- a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási 
napokon az óvodában és a nem bentlakásos 
nevelési-oktatási intézményben a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában 
két kisétkezést biztosítanak. 

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az 
iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi 
igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is 
igényelhető. 
 
 

Ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés 
 
Ingyenesen biztosítják az intézményi 
gyermekétkeztetést: 
= a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több 
gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 
130%-át vagy 

- nevelésbe vették; 
=  az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, vagy 

-  nevelésbe vették; 
= azon szerinti életkorú, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 
tartozó fogyatékosok nappali intézményében 
helyeztek el; 

= az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- nevelésbe vették, vagy 

- utógondozói ellátásban részesül. 
 

 
50%-os normatív kedvezményt biztosítanak: 
- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül; 

- az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha olyan családban él, amelyben három 
vagy több gyermeket nevelnek,  

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. 
 
Milyen iratot kell benyújtani az ingyenes és az 
50%-os mértékű normatív kedvezményű 
étkeztetés igénybevételéhez? 
A kedvezmény biztosításához az 
intézményvezetőnek be kell nyújtani az alábbi 
iratokat:   
- az ingyenes bölcsődei vagy óvodai étkezés 

biztosításához a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes 

bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 
igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt, 

- tanulók esetén az ingyenes, valamint az 50%-os 
mértékű kedvezményes étkeztetés biztosításához a 
„NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés 
b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése 
szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű 
nyomtatványt, 

- nyilatkozatot a családban nevelt gyermekek 
számáról (három és több gyermek nevelése 
esetén), 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot megállapító hatósági döntés 
másolatát. (Ha a szülő, más törvényes képviselő a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első 
alkalommal történő megállapításakor kérte a 
határozat egy példányának megküldését a 
gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára, a 
határozat érvényességének időtartama alatt a 
határozat másolatát nem kell benyújtania az 

intézményvezetőnek) 
- a magasabb összegű családi pótlék 

megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek 
hiányában tartós betegség esetén szakorvosi 

igazolást sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 
szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményét. 
 

A fenti iratokat minden nevelési év elején be 
kell nyújtani az intézményvezetőnek? 
Kizárólag a Nyilatkozatokat kell a nevelési év elején 
benyújtani. A szülőnek a nevelési év, tanítási év 
kezdetén nem kell ismételten benyújtania az egyéb 
dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem 
változtak és intézményváltásra sem került sor. 
Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, 
hogy a korábban csatolt dokumentumok 
tekintetében időközben nem következett be 
változás (pl. a gyermek továbbra is jogosult a 



magasabb összegű családi pótlékra, vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre). 
 
Ki tekinthető tartósan beteg vagy súlyosan 
fogyatékos gyermeknek? 
Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön 
jogszabályban meghatározott magasabb összegű 
családi pótlékra jogosít, 
Fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt: 
- a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 

ellátások tekintetében a külön jogszabályban 
meghatározott magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedő 
gyermek, fiatal felnőtt, 

- a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a gyermekétkeztetés 
normatív kedvezménye tekintetében a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
25. pontjában foglaltaknak megfelelő sajátos 
nevelési igényű gyermek, fiatal felnőtt. 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 
A települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
- a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja, és 

- a fentieken kívül további gyermekek, így 
különösen a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére 
ingyenesen biztosíthatja. 

 
 A települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
esetén 

- a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

- az iskolás gyermekek számára a nyári szünetben 
legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon, 
valamint az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon köteles megszervezni, és ennek 
keretén belül a szülő, törvényes képviselő 
kérelmének megfelelő időtartamban az adott 
gyermek részére biztosítani. 

 
Hol biztosítják a szünidei étkezést? 
A gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén 
lakik, a tartózkodási helye szerinti települési 
önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben 
történő elfogyasztásának megszervezéséről 
gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra 
nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas 
helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés 
az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 
kiszállításával is biztosítható. 
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem 
látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok 
akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a 
szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más 
törvényes képviselő által megbízott személy számára 
lehetővé teszik.  
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Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 
megfelelő  gyermekétkeztetést biztosítanak  kérelemre 
intézményi étkeztetés, valamint szünidei 
gyermekétkeztetés keretében. 
Intézményi gyermekétkeztetést biztosítanak 
   -  a bölcsődében, 
   -  az óvodában, 
   - a nyári napközis otthonban, 
   - az általános és középiskolai kollégiumban, az itt 
szervezett externátusi ellátásban, 
   - az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet 
kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
    - a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását 
ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára 
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
fogyatékosok nappali intézményében. 
A szünidei gyermekétkeztetést a bölcsőde és az óvoda 
zárva tartása, valamint az iskolában a nyári szünet és a 
tanítási szünetek időtartama alatt biztosítanak. 
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