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Iktatószám: NGSZ/971-1/2023/I001 

Tájékoztató 

menedékes gyermek, tanuló közétkeztetés biztosításáról 

A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények 

és a Szegedi Szakképzési Centrum szegedi székhelyű szakképző intézmények, 

valamint a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

étkezői részére 

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 

tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 

egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 

9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet, melynek 3. A kiskorúak nevelésére, 

ellátására vonatkozó különös szabályok bekezdésének értelmében: 

 3. § Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral, 

azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos 

Kezdet Gyerekház szolgáltatásait. 

 3/A. § (1) Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező 

és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: 

igénylő) gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a gyermek, tanuló ingyenesen, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. és 21/C. §-

ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei 

gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően abban az esetben jogosult az igénylő által ellátott gyermek, 

tanuló ingyenesen, a Gyvt. 21/B. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül a Gyvt. szerinti intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételére, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal 

csökkentett összegének 130%-át. 

 (2a) A (2) bekezdés szerinti feltétel fennállásáról az igénylő az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére 

irányuló 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik. 

 (3) Az igénylőnek az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően benyújtott, a Gyvt. 19. §-a szerinti jogosultság 

iránti kérelme elbírálására - magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely hiányában - a menekültügyi hatóság 

által nyilvántartott szálláshelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes. 

 (4) Ha az igénylő sem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, sem a menekültügyi hatóság által 

nyilvántartott szálláshellyel nem rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti kérelme elbírálására azon települési 

önkormányzat jegyzője illetékes, ahol az (1) bekezdés szerinti ingyenes intézményi és szünidei gyermekétkeztetést 

utoljára igénybe vette. 

Fent leírtak alapján a köznevelési intézményben nevelési/tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, tanuló részére 

az igénylő (szülő, más törvényes képviselő vagy meghatalmazott) kérelmére a benyújtásától számított 6 hónapig 

ingyenes intézményi gyermekétkeztetés biztosított a tanítási napokra, a rendelés leadásának határidejét 

figyelembe véve. Az ingyenes étkezés a KÉ-02, KÉ-04 és KÉ-04A nyomtatványok kitöltésével, benyújtásával 

igényelhető az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben személyesen és e-mailben 

(kozetkeztetes@ngsz.hu). A hatályos önkormányzati rendelet értelmében a gyermek, tanuló részére az ingyenes 

étkezés az igénylő (szülő, más törvényes képviselő vagy meghatalmazott) tárgyhónapra előre történő, havi 

megrendelésére biztosított. 
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A 6 hónapos időtartamot követően, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és 

társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át [2022. évben a 172 900 forintot], [2023. évben 

a 200 564 forintot], akkor az igénylő által ellátott gyermek, tanuló ingyenesen jogosult – a Gyvt. 21/B. §-ában 

foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül – a Gyvt. szerinti intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére. 

Az igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő vagy meghatalmazott) a KÉ-04-1 és a KÉ-04A nyomtatványok 

benyújtásával kell megigényelnie az ingyenes intézményi gyermekétkeztetést. 

A 6 hónapos időtartamot követően, amennyiben az igénylő (szülő, más törvényes képviselő vagy meghatalmazott) 

nem jogosult a 106/2022. (III.22.) Kormányrendelet 3./3/A. § (2) bekezdésben meghatározott jövedelem szerinti 

ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre, akkor az igénylő által ellátott gyermek, tanuló a Gyvt. szabályai szerint 

jogosult az intézményi gyermekétkeztetést igénybe venni. Az igénylőnek a KÉ-01 vagy KÉ-07, KÉ-01A 

nyomtatványok és igazoló dokumentumok benyújtásával kell megigényelnie az ingyenes vagy kedvezményeses 

intézményi gyermekétkeztetést. 

A fent leírt nyomtatványok az NGSZ közétkeztetési ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben személyesen vagy  

e-mailben is benyújthatóak (további részletek a www.ngsz.hu /Közétkeztetés menüpont alatt megtalálhatóak). 

 

Szeged, 2023. január 18. 

 

 Dr. Tóth András László s.k. 

 igazgató 
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