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TÁJÉKOZTATÓ  
 

a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek étkeztetésről 
 

 

 

A 2013. január elsejével életbe lépő szabályozás1 pontosan meghatározza, hogy a 

különböző típusú fenntartók milyen módon kötelesek biztosítani a nevelési-oktatási 

intézménybe járó gyermek számára az étkeztetést:  

 

 A nem állami fenntartó (civil és egyházi) az általa fenntartott nevelési-oktatási 

intézményben,  

 a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási 

területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-

oktatási intézményben,  

 a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a 

tanulók számára  

az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli 

meleg főétkezést és a két további étkezést.  

 

A fenti szabályozásból az vezethető le, hogy ha a gyermek, tanuló bentlakásos 

(szociális, gyermekvédelmi vagy nevelési-oktatási) intézményben van elhelyezve, 

abban az esetben a nevelési, iskolai tanítási napokon kívül, valamint a déli meleg 

főétkezésen és a két további étkezésen felül a gyermekek, tanulók számára az 

étkeztetést a fenntartónak kell biztosítani. 

 

Lényeges hangsúlyozni, hogy fenntartó-típustól függetlenül – a szülő eltérő 

rendelkezése hiányában – a nevelési-oktatási intézménynek napi háromszori 

étkezést kell biztosítania a gyermekeknek. A szülő jogosult úgy rendelkezni, hogy 

külön csak az ebédet igényli meg gyermeke számára. A nevelési-oktatási intézmény, a 

fenntartó azonban nem gyakorolhat nyomást a szülőre olyan módon, hogy a szülő 

csak az ebédet igényelje meg gyermeke részére. A szülő szabadon rendelkezik arról, 

hogy a nevelési-oktatási intézmény a déli meleg főétkezésen kívül a két kisétkezést 

(jellemzően a tízórait és uzsonnát) is biztosítsa-e a gyermeke számára. A szülő szabad 

döntését a nevelési-oktatási intézmény semmilyen módon nem befolyásolhatja.  

 

                                              
1
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény {a továbbiakban: Gyvt.} 151. 

§ (2)-(2a) bekezdése. 
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Ezen túlmenően a gyermekvédelmi törvény lehetővé teszi, hogy iskolai 

étkeztetésben, azaz napi háromszori étkeztetésben részesüljön az a tanuló is, aki a 

napközit nem veszi igénybe. 

 

A jogszabály lehetőséget ad továbbá arra is, hogy az étkeztetést biztosító 

önkormányzat, amennyiben a közigazgatási területén kívül eső gyermekek, tanulók 

számára is biztosítja az étkeztetést, a gyermek, tanuló lakóhelye szerinti 

önkormányzattól hozzájárulást is kérhessen. 

 

Az idei évtől jelentős mértékben (az előző évi 68.000,-Ft összeghez képest) több 

mint 30%-kal (102.000,-Ft) nőtt az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetéshez biztosított központi költségvetési támogatás összege, amely 

az önkormányzatok étkeztetés biztosításával kapcsolatos korábbi nehézségeit kezelni 

tudja. 

 

Az ingyenes és a kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekek után a 

költségvetési törvényben (2013. évi) nevesített osztószám alapján az étkeztetésre 

biztosított forrás az alábbi összegekben áll rendelkezésre a fenntartók számára: 

 

- óvodai étkeztetés esetén (osztószám 220 nap) naponta 463,-Ft, 

- iskolai étkeztetés esetén (osztószám 185 nap) naponta 551,-Ft, 

- kollégiumi étkeztetés esetén (osztószám 200 nap) 510,-Ft/fő/nap,  

- bölcsődei étkeztetés esetén (osztószám 251 nap) 400,-Ft/fő/nap. 

Az ingyenes és a kedvezményes étkeztetésre irányuló állami támogatás összegének 

növelése hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az étkeztetést biztosító önkormányzatok 

(fenntartók) például az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon 

biztosítani tudják a déli meleg főétkezést és a további két étkezést, valamint a 

szociálisan rászoruló gyermekek egészséges és optimális fejlődéséhez szükséges 

minőségi és mennyiségi étkeztetést is.  

 

A támogatást a települési önkormányzat igényelheti az általa étkeztetett 

bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű oktatásban, valamint a kollégiumi 

ellátásban részt vevő2, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő3 

gyermekek, tanulók után.  

                                              
2
 a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint 

3
 A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2013-ban 39.900,- Ft) ha  

 a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nem pénzbeli 

juttatást jelent, megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális 

helyzete alapján jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, az ingyenes tankönyvnek és egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére.  

 

A kedvezményekre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője egy évre 

állapítja meg ha - fő szabályként - az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum 130 százalékát, vagyis ebben az évben a 37.050 

forintot. Egyéb esetben – egyedülálló szülő által nevelt, beteg, fogyatékos gyermek 

esetében - az öregségi nyugdíjminimum 140 százalékát, vagyis 39.900 forintot. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló 

kérelemnyomtatványon a szülő, törvényes képviselő nyilatkozhat arról, hogy 

amennyiben a gyermek számára a jogosultság megállapításra kerül, abban az esetben 

a jegyző a határozatot küldje meg a gyermek étkeztetését biztosító intézmény 

részére, ha ezt a szülő, törvényes képviselő a kérelemnyomtatványon feltüntette.  

 

A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A személyi térítési díjat az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval 

növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív 

kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 

 

 

 

                                                                                                                                             
 a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 

 a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130 %-át (2013-ban 
37.050,- Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 
a törvényben meghatározott értéket. 


