
Tájékoztatás az óvodai és iskolai ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés módosításáról 

 

Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1-jétől módosításra 

kerülnek. Az  étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a  személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az  igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni és már 

beiratkozáskor lehet az intézményeknél igényelni. 

 

A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (ingyenes étkezés) 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) 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 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b)  pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

 

A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (kedvezményes étkezés) 

a) az  1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres  

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az  1–8. és az  azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, 

ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem 

részesül ingyenes étkezésben; 

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes 

étkezésben. 

 

Ezúton kérem az érintetteket, hogy az étkezést ennek megfelelően igényelni és igénybe venni 

szíveskedjenek. 
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