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Iktatószám: NGSZ/356-1/2022/I001 

Tájékoztatás  

az ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéhez 

A veszélyhelyzetre való tekintettel az alább felsorolt ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételére 

jogosult a jogszabályban meghatározott dátumot követően lejárt, alátámasztó dokumentumok benyújtásával 

megigényelheti a kedvezményt, amennyiben új dokumentum nem áll rendelkezésére. A lejárt alátámasztó 

dokumentumok érvényessége az NGSZ részére történő benyújtást követően – a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben meghatározottak szerint – a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos az 

alábbiak szerint: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén a 2021. évi XCIX. törvény 

(továbbiakban: Átmeneti törvény) hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében „Az Átmeneti törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. 

november 4-e és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között 

lejáró jogosultság és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő 

második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg” 

A fent leírtakra tekintettel a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

(2022. május 31.) megszűnését követő 30. nap – 2022. június 30. – között lejáró jogosultság (határozat) 

esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meghosszabbodik 2022. július 31. napjára, 

amennyiben a jogosultság nem került hivatalból megszüntetésre. 

 Nevelésbe vétel a veszélyhelyzet ideje alatt a nagykorúvá válással szűnik meg. Az Átmeneti törvény 99. § (1) 

bekezdése értelmében „Ha a nevelésbe vett gyermek a veszélyhelyzet időtartama alatt vált nagykorúvá és kérte 

az utógondozói ellátás biztosítását, számára az utógondozói ellátást a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül 

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő első hónap végéig 

biztosítani kell. Az utógondozói ellátás iránti kérelem a gyámhatósághoz ezen időtartam alatt is benyújtható.”  

A fent leírtakra tekintettel, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt vált nagykorúvá (azaz 2020. november 4. és 

2022. május 31. között) a gyermek, akkor kérelmére utógondozói ellátást kell biztosítani részére 2022. 

június 30-ig, amennyiben kérte utógondozói ellátás biztosítását.  

 Utógondozói ellátásra való jogosultság esetén az Átmeneti törvény a 99.§ (2) bekezdése értelmében „A 2020. 

november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között 

lejáró utógondozói ellátásra való jogosultság időtartama meghosszabbodik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.”  

A fent leírtakra tekintettel a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

megszűnését követő 30. – 2022. június 30. –  nap között lejáró utógondozói ellátásra való jogosultság 

időtartama meghosszabbodik a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének 

hónapját követő második hónap végéig 2022. július 31-ig. 

 Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű jogosultság esetén „az Átmeneti törvény 98. §-ától eltérően, 

valamint a 3.§  (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ellátás, a kedvezmény, a mentesség és a foglalkoztatás a 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem 

szüntethető meg.” 

A fent leírtakra tekintettel a 2020. december 4-ét követően lejárt tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű 

jogosultságot igazoló okiratok érvényesek 2022. július 31-ig.  
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Tájékoztatom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

értelmében az étkezési térítési díj kedvezmény igénybevételéről minden tanév megkezdése előtt írásban nyilatkozatot 

kell tenni a kedvezményt alátámasztó dokumentum benyújtásával vagy írásban nyilatkozni szükséges, hogy az 

igényelt kedvezményhez korábban csatolt dokumentumok tekintetében nem következett be változás. A nyilatkozatot 

a KÉ-01 nyomtatványon kell megtenni mindkét esetben. 

A fent leírtakra tekintettel felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020/2021-es tanévben leadott étkezési térítési díj 

kedvezményeket igazoló dokumentumok automatikusan nem kerülnek meghosszabbításra a 2021/2022-es 

tanévre, a jogosultak számára igényüket jelezni kell a megfelelő dokumentumok NGSZ részére történő 

benyújtásával, amennyiben ezt még nem tették meg. 

Az ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéhez a dokumentumok benyújthatóak: 

- személyesen az NGSZ Közétkeztetési Ügyfélszolgálatán, 

 Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.: 485.) 

 Telefon: (62) 561-960 

 Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 8-13 óráig 

- személyesen az NGSZ hivatalos honlapján meghirdetésre kerülő étkezési térítési díj befizetési napokon, 

- e-mailben (dokumentum szkennelésével) az NGSZ Közétkeztetési Ügyfélszolgálatán, 

 E-mail cím: kozetkeztetes@ngsz.hu 

 

Az ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéről szóló tájékoztató, a kedvezmény benyújtásához 

szükséges nyomtatványok, illetve minden közétkeztetéssel kapcsolatos információ az NGSZ hivatalos honlapján 

(www.ngsz.hu) megtalálható és letölthető. 

 

Szeged, 2022. január 07. 

 

 

 

 dr. Tóth András László s.k. 

 igazgató 
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