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Iktatószám: NGSZ/2169-1/2023/I001 

T á j é k o z t a t ó  
A z  é t k e z é s i  t é r í t é s i  d í j  k e d v e z m é n y e i r ő l  

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

tartalmazza a gyermekétkeztetés és az intézményi étkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés szabályait. 

A Gyvt. IV. Fejezet Gyermekétkeztetés 21. § (1) bekezdése értelmében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását 

biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 

a) bölcsődében, mini bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai 

ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, 

az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)–f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi 

gyermekétkeztetés], 

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése 

szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei 

gyermekétkeztetés). 

A Gyvt. IV. Fejezet 21/A. §-a rendelkezik az Intézményi gyermekétkeztetés szabályairól. 

(1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 

b) 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 kell 

biztosítani. 

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd 

külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) az általa fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: 

köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben, 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 

a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és 

b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és 

uzsonna kisétkezéseket. 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek 

részére, 

A Gyvt. IV. Fejezet 21/B. §-a rendelkezik az az Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés szabályairól. 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani: 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, 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; 
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b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont 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; 

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

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül; 

b) 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, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül 
ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés 

alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe 

vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 

A fenti szabály értelmében 2015. január 1-től, ha a nevelőszülő a háztartásában a nevelt gyermek mellett két vérszerinti gyermeket 

nevel, a család nem minősül háromgyerekes családnak, így a nevelőszülő vérszerinti gyermekei nem jogosultak az 50%-os (óvodások 

esetében a 100%-os) mértékű étkezési térítési díj kedvezményre (EMMI – Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról).  

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös 

háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek 

tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját 

gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő személy már jogosult ingyenes 

vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói 

jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 

nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig 

kell biztosítani. 

A Gyvt. IV. Fejezet 21/C. §-a rendelkezik a Szünidei gyermekétkeztetésről. 

(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 



 

3 | 11 20230126 Tájékoztató az étkezési térítési díj kedvezményeiről 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 

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

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, 

bb) 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. 

A Gyvt. 130. § (5) bekezdés értelmében „az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesíti az eljáró szervet.” 

Fentiek értelmében az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) köteles a közétkeztetést biztosító szervet – általános iskola, 

középfokú intézmény, kollégium ellátott esetében az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatát (cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1; e-mail: 

kozetkeztetes@ngsz.hu; telefon: +36 62 561-960), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága (továbbiakban Szegedi 

ÓVI) tagóvodai ellátottak esetében a tagintézmény vezetőjét – azonnal, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni az ellátásra való 

jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról. 

A Gyvt. 131. § (3) bekezdése kimondja, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátás - az azt megállapító döntés véglegessé válása esetén - a 

kérelem benyújtásától esedékes. 

A Gyvt. 151. § pontjai értelmében: 

(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat 

a települési önkormányzat állapítja meg. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj 

megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 

felmerülő nyersanyagköltséget. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt 

összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével 

állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)–(3) bekezdését nem kell 

alkalmazni.  

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési 

önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat 

vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a 

gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat 

rendeletében állapítja meg. 

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben 

részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a 

gyermek egyéni rászorultsága alapján 21/B. §-ban foglaltakon kívül, illetve a 21/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermekek számára 

további étkeztetési kedvezményt állapíthat meg. 

(12)  Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell. 

A Gyvt. IV. Fejezete tartalmazza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt is. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem – szegedi lakcímmel rendelkező esetében – benyújtható a Szeged Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodájának (továbbiakban Iroda) ügyfélszolgálatán (Szeged, Széchenyi tér 11.) 

ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai és elektronikus úton, – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon, amely rendelkezésre áll a fent megjelölt ügyfélszolgálaton vagy letölthető a www.szegedvaros.hu weboldalról. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a benyújtás napjától vagy a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 1 

év időtartamra kerül megállapításra. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának, illetve megszűnésének hónapjában a gyermek részére a megállapítás napjától, 

illetve megszüntetés napjáig biztosított az ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés, ha a rendelése tartalmazza 

a déli meleg főétkezést. 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban 

Kormányrendelet) VIII. fejezet 66/A. §-a és a 67. §-a rendelkezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításáról, felülvizsgálatáról és megszüntetéséről. 
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A Kormányrendelet 66/A. § pontjai értelmében: 

(2) A rendszeres kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor – erre irányuló kérelem esetén – a határozat egy példányát meg 

kell küldeni a kérelemben megjelölt, a gyermek étkeztetését biztosító intézmény számára. 

(2a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18/B. §-ában meghatározott 

országos nyilvántartásba rögzítendő, a rendszeres kedvezményről hozott döntésnek tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is. 

(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja – a 67/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel – a kérelem 

benyújtásának napja. 

(4) A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapításához a szülőnek 

vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie. 

(5) A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem 

a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(6) Lakcímváltozás esetén a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint 

illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb 

nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó, a Gyvt. 19. § 

(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátást és a Gyvt. 20/A. §-a szerinti természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új 

lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja. Az új lakcím szerint illetékes jegyző a pénzbeli ellátást a lakcímváltozást követő hónap első 

napjától folyósítja. 

A Kormányrendelet 67. § pontjai értelmében: 

(1) Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálatára [Gyvt. 20. § (3) bek.] a korábbi jogosultság 

időtartamának megszűnését megelőző három hónapban kerül sor, és a felülvizsgálat eredményeként a települési önkormányzat jegyzője 

megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményre való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, a gyermek rendszeres kedvezményre 

való jogosultságát – a 67/A. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével – a felülvizsgálattal egyidejűleg a korábbi jogosultság megszűnését 

követő naptól ismételten meg kell állapítani. 

(2) A rendszeres kedvezményre való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság - a (3) bekezdés, a 67/A. § (1) bekezdés b) pontja és a 

67/A. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével - a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napján szűnik meg. 

(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultságot - a törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme esetén - a 

kérelemben megjelölt időpontban, de legkésőbb a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

A fentiek értelmében, amennyiben a gyermek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg az Iroda, a 

határozatban közölt dátumtól kell a gyermek részére a kedvezményt érvényesíteni. 

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 

keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat: 

a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 

b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, 

c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő 

(az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezete foglalkozik a családi pótlékkal és azzal a kérdéssel, hogy mely 

esetekben jogosult a törvényes képviselő a gyermek után magasabb összegű családi pótlék igénybevételére, továbbá az ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság elbírálásánál kit kell: 

 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékosnak, három-vagy többgyermekes családban élőnek, nagykorú és saját jogán családi pótlékra 

jogosultnak tekinteni, kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg. 

A nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást együttesen családi pótléknak nevezzük.  

Amennyiben tanköteles korú gyermekről van szó, akkor a szülő iskoláztatási támogatásban részesül, ezen túlmenően a szülő iskoláztatási 

támogatásként családi pótlékot kap annak a tanévnek a végéig, amely évben a gyermek a 20. életévét betölti – a fogyatékos személyek jogairól 

és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 

23. életévét betölti – és közoktatási intézményben tanul. 

A 1998. évi LXXXIV. tv. 11. § (1) bekezdése rendelkezik a hatályos családi pótlék havi összegéről, jogosultságonként. 

A 1998. évi LXXXIV. tv. 11. § (3) bekezdés értelmében A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy 

részére járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknél, ha állapota végleges, 18. éves koráig újabb igazolás benyújtására nincs szükség. 
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Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra 

való jogosultság megszűnésének időpontjától, vagyis a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény 

alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. életévét betölti és ez után is nappalin tanul, 

akkor jogosult az étkezési térítési díj kedvezményre. Ehhez MÁK igazolásra van szükség a nevelési ellátásról, mint családi pótlékról, valamint 

a szakorvosi igazolásra vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatra. 

Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés érvényesítéséhez szükséges  

nyomtatványok (nyilatkozatok) és a jogosultság jogcímét igazoló dokumentumok 

Általános tudnivalók 

A gyermekétkeztetés esetén megállapítható ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének feltétele a 

hatályos 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Gytr.) – az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához 

felhasználható bizonyítékok köre – 7. pontjában meghatározott igazoló dokumentumok kötelezett (szülő, más törvényes képviselő) általi 

bemutatása, nyilatkozatok kitöltése és benyújtása az étkezést biztosító szerv részére.  

A Magyarország hatályos központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint az intézményi étkeztetésben részt vevők számának 

megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. 

Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg 

főétkezés (ebéd) biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítési díj kedvezményre való jogosultság esetén 

az azt alátámasztó irat is. Amennyiben az ebédet nem igényli a kedvezményezett, abban az esetben csak a reggelire/tízóraira, illetve csak 

az uzsonnára/vacsorára nem érvényesíthető a normatív kedvezmény mértéke. Az ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés, valamint az önkormányzati támogatás – dotáció (rezsi) – csak a tanítási évben érvényesíthető a szorgalmi időszak alatt. 

A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított 

szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe. 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe, ezért az ellátást 

igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő) nyilatkoznia kell a Szegedi ÓVI óvodai nevelésében részesülő ellátottak esetében a KÉ-01/ÓVI 

nyomtatványon, továbbá – kizárólag az 1-8. évfolyamon, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 

esetében – a KÉ-01 nyomtatványon, valamint a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Klúg Péter Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény óvodai ellátottak esetében a KÉ-07 nyomtatványon, hogy mely jogcímen jogosult a kedvezményre. 

A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működő szegedi székhelyű köznevelési intézmények, a Szegedi Szakképzési Centrum szegedi 

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

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban együtt közétkeztetésben érintett intézmények) esetén, 

amennyiben az intézményi gyermekétkeztetés térítési díj 100%-a kedvezményként biztosított (a továbbiakban: ingyenes étkezés), akkor az 

ellátást igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő) vagy meghatalmazottjának gyermeke részére a hatályos önkormányzati rendelet 

értelmében tárgyhónapra előre az étkezést meg kell rendelnie havonta a KÉ-01A Rendelési nyilatkozat kitöltésével a meghirdetett étkezési 

térítési díj befizetési napokon és helyszínen az NGSZ közalkalmazottjánál vagy az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatán (6724 Szeged, 

Huszár u. 1.) nyitvatartási időben. Kizárólag akkor történik meg az ellátott részére az étkezés megrendelése, ha az ellátást igénylő vagy 

meghatalmazottja az étkezés igényét tárgyhónapot megelőzően aláírásával igazolja. Amennyiben az ETELKA Portálon keresztül történik az 

ellátást igénylő által az ingyenes étkezés rendelése, akkor a KÉ-01A nyomtatvány kitöltése nem szükséges. 

A Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetén, amennyiben az ingyenes étkezés biztosított, akkor az ellátást igénylőnek 

(szülő, más törvényes képviselő) vagy meghatalmazottjának gyermeke részére a tagóvodában az óvodatitkárnál írásban kell megrendelnie a 

KÉ-02A/ÓVI nyomtatványon a következő időszak étkezését. Amennyiben az ETELKA Portálon keresztül történik az ellátást igénylő által az 

ingyenes étkezés rendelése, akkor a KÉ-02A/ÓVI nyomtatvány kitöltése nem szükséges.  

A Gytr. 3/A. pontjának 13. § (1) bekezdése értelmében, ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek 
nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti  

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint  

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

Fentiek értelmében az intézményi gyermekétkeztetésben részesülő ellátott esetében az intézményi (nevelési/tanulói) jogviszony 

megszűnését és az étkezési térítési díj kedvezmény jogosultságában történő változást az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) 

köteles a közétkeztetést biztosító szerv – általános iskola, középfokú intézmény, kollégium ellátott esetében az NGSZ Közétkeztetési 

ügyfélszolgálatát (cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1; e-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu; telefon: +36 62 561-960), Szegedi ÓVI óvodai ellátottak 

esetében az tagintézmény vezetőjét – részére tudomásszerzést követően azonnal írásban bejelenteni. Az étkező intézményi hiányzása (pl. 

betegség, elutazás, osztálykirándulás stb.) esetén az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) köteles a közétkeztetést biztosító 

szervnek jelezni az étkezés lemondását a hiányzás kezdő napján. Amennyiben a már megrendelt ételt nem kívánja elvinni, akkor a hiányzás 

végéig köteles az étkezést lemondani.  

  

mailto:kozetkeztetes@ngsz.hu
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Nyomtatványok (nyilatkozatok) és a jogosultság jogcímét igazoló dokumentumok 

A közétkeztetéssel kapcsolatos részletesebb tudnivalók, az étkezési térítési díj beszedési napjai és időpontjai, a kedvezmények 

igénybevételéhez szükséges KÉ-01, KÉ-02, KÉ-07, KÉ-01A, KÉ-01/ÓVI, KÉ-02A/ÓVI, KÉ-08/ÓVI, nyomtatványok kitöltési útmutatóval, 

valamint az aktuális étlapok az NGSZ hivatalos honlapján – www.ngsz.hu – a Közétkeztetés menü alatt megtekinthetőek és letölthetőek. A 

kedvezmény jogcímétől függetlenül a megfelelő nyomtatvány minden oldalát be kell nyújtani. 

A közétkeztetésben érintett intézmények tanulói esetében az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 

az első igényléskor, illetve a kedvezmény jogcímének módosulása esetén – be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság érvényesítéséhez 

szükséges nyomtatványokat (nyilatkozatokat) – KÉ-01 vagy KÉ-07 nyomtatvány – és a jogosultság jogcímét igazoló dokumentumokat az 

NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatra (6724 Szeged, Huszár u. 1.) vagy a meghirdetett befizetési napokon és helyszínen az NGSZ 

közalkalmazottjának. Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetében a tagóvoda intézményvezetőjének szükséges a KÉ-

01/ÓVI nyomtatványt kitöltve leadni. 

Az ellátást igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő) a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a Gytr. 18. § szerinti 

dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra nem került sor. Ebben az esetben a közétkeztetésben érintett 

intézmények tanulóinak a tanítási év kezdetkor a KÉ-01 nyomtatványon az I. RÉSZ és a IV. RÉSZ kitöltése vagy a KÉ-07 nyomtatvány 

ismételt leadása szükséges.  

A Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetében a KÉ-01/ÓVI nyomtatványt nevelési évente kötelező kitöltve leadni. 

Az ellátást igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő) a változás bejelentési kötelezettség tudomásul vételét, valamint ingyenes étkezés 

igénybevétele esetén a Nyilatkozatot „Ingyenes étkezés rendeléséről” is a KÉ-01 és a KÉ-07 nyomtatványon aláírással igazolnia kell.  

A KÉ-01 és a KÉ-07, valamint a KÉ-01/ÓVI nyomtatványok „Záradék” részét a közétkeztetésért felelős személy tölti ki az ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés érvényesítéséhez szükséges nyomtatványok (nyilatkozatok) és a jogosultság jogcímét igazoló 

dokumentumok átvételekor. 

A Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetében  
a térítési díjban érvényesíthető kedvezmény mértéke és igazoló dokumentumai 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek 

igazoló dokumentuma a KÉ-01/ÓVI nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda általi megrendelése esetén a KÉ-
02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló 

dokumentuma a KÉ-01/ÓVI nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda általi megrendelése esetén a KÉ-

02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a 

kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01/ÓVI nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda 
általi megrendelése esetén a KÉ-02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01/ÓVI nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda általi 
megrendelése esetén a KÉ-02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 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 jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01/ÓVI nyomtatvány (2 
példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda általi megrendelése esetén a KÉ-02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Nevelésbe vették jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01/ÓVI 

nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés tagóvoda általi megrendelése esetén a KÉ-02A/ÓVI nyomtatvány alkalmazása 

szükséges. 

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a Kozmutza Flóra Általános Iskola 

és Szakiskola, Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes  

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében  
a térítési díjban érvényesíthető kedvezmény mértéke és igazoló dokumentumai 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek 

igazoló dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

jogerős határozatának bemutatása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása 
szükséges. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló 

dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, illetve a Magyar Államkincstár által rendszeresített, jogosultságot igazoló, 

érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, Szakorvosi 

igazolás, (SNI) Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye) bemutatása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 
esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

http://www.ngsz.hu/
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 Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a 

kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, illetve – családban élő tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermekre vonatkozó – Magyar Államkincstár által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot 

tartalmazó okirat, dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, Szakorvosi igazolás, (SNI) Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye) bemutatása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése esetén a KÉ-01A 

nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány (2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 
esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 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 jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány (2 
példányban) kitöltése, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Nevelésbe vették jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-07 nyomtatvány 

(2 példányban) kitöltése, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében 
 a térítési díjban érvényesíthető kedvezmény mértéke és igazoló dokumentumai 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek 

igazoló dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ kitöltése, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) másolatának benyújtása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 
esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Nevelésbe vették jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01 

nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ és a III. RÉSZ/II. pont kitöltése, vagy I. RÉSZ és a gondozási helyet biztosító intézmény 

vezetője a 9. melléklet 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelthez szerinti igazolás benyújtása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 
esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló 

dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ kitöltése, illetve a Magyar Államkincstár által rendszeresített, 

jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, 
Szakorvosi igazolás, (SNI) Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye) másolatának benyújtása. 

 Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ és a II. RÉSZ kitöltése.  

1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében 
 a térítési díjban érvényesíthető kedvezmény mértéke és igazoló dokumentumai 

 Nevelésbe vették jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01 

nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ és a III. RÉSZ/II. pont kitöltése, vagy I. RÉSZ és a gondozási helyet biztosító intézmény 

vezetője a 9. melléklet 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelthez szerinti igazolás benyújtása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 

esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Utógondozói ellátásban részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a 

KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ és a III. RÉSZ/II. pont kitöltése, vagy I. RÉSZ és a gondozási helyet biztosító intézmény 

vezetője a 9. melléklet 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelthez szerinti igazolás benyújtása, valamint az étkezés ügyintéző általi megrendelése 

esetén a KÉ-01A nyomtatvány alkalmazása szükséges. 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény mértéke, ennek 

igazoló dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ kitöltése, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) másolatának benyújtása. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló 

dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ kitöltése, illetve a Magyar Államkincstár által rendszeresített, 

jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, 
Szakorvosi igazolás, (SNI) Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye) másolatának benyújtása. 

 Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a KÉ-01 nyomtatványon (2 példányban) az I. RÉSZ és a II. RÉSZ kitöltése.  

A Gytr. 18. § (7) bekezdése értelmében, ha az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételét: 

a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától 

legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet. 
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Fentiek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcím esetén a kedvezményt a határozatban megjelölt 

jogosultsági időszakra – dátumtól (ig) – kell berögzíteni az étkezési programban. 

b) az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a 

térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának intézményvezető részére – általános iskolák, 

középfokú intézmények, kollégiumok tanulói esetében ez alatt az NGSZ közalkalmazottja vagy az NGSZ Közétkeztetési 

ügyfélszolgálata (cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1; e-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu), Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő 

gyermek esetében az intézményvezető értendő – történő bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet. 

Fentiek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcím kivételével a többi jogcímen érvényesíthető 

kedvezmény esetén a bejelentést (benyújtást), igazolást követő naptól kell a kedvezményt rögzíteni az étkezési programban az igazoló 

dokumentum érvényességének végdátumáig, azonban ha az tovább érvényes, mint az adott nevelési év/tanév, akkor csak a nevelési év/tanév 

végig kell berögzíteni. A kedvezmény megadásakor az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) által kitöltött KÉ-01/KÉ-07/KÉ-

01/ÓVI nyomtatvány „Záradék kelte” (átvétel kelte) minősül a bejelentés (benyújtás) napjának. 

Útmutató 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcím 

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.  

A tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a 

végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták, tehát a kedvezményt is az 

igazolt időpont hónapjának utolsó napjáig lehet megadni. 

A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén a rendszeres orvosi felülvizsgálat időbeli kitolódása miatt a folyamatosság 

biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményeznie a szülőnek. 

Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (3. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez): 

Az igazolást gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a 

továbbiakban: szakorvos) adja ki. 

A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki:  

a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt – a családok 

támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve 

b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás 

(javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. 

Ha az I-es pont kerül kitöltésre, akkor jár a részére az emelt (magas) összegű családi pótlék, tehát igénybe veheti a tartósan beteg gyermek 

jogcímén a normatív kedvezményt. 

A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve 

súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem 

felel meg. 

A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan 

kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb 

mértékű ellátásra. 

Ha a II-es vagy III-as pont kerül kitöltésre, akkor nem jár részére az emelt (magas) összegű családi pótlék, tehát tartósan beteg gyermek 

jogcímén a normatív kedvezményt nem veheti igénybe. 

Az 5/2003 (II. 19.) ESzCsM rendelet – 1. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségek és fogyatékosságok – tartalmazza a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

besorolásokat. 
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Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló 

A Gyvt. 5. § qb) pontja alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, 

valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nktv.) 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelő gyermek, fiatal felnőtt, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek, tehát a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló részére is meg kell adni az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd.” A sajátos nevelési igényű ellátott részére nem minden esetben állapít meg a MÁK magasabb összegű családi pótlékot, de az 

ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételének ez nem is feltétele. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) ellátottak esetében az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés óvodás ellátott esetén ingyenesen 

(100%), az 1–8. és az azon felüli évfolyamon pedig kedvezményesen (50%) biztosítható, ennek igazoló okirata a Megyei, Fővárosi (Pedagógiai 

Szakszolgálat) Szakértői Bizottság (szakértői és rehabilitációs bizottság) Szakértői véleménye (pl. Csongrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakértői Bizottsága). 

 Megyei/Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága  

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

A fent megnevezett szerv(ek) által kiállított szakvélemény fogadható el pozitív elbírálás esetén.  

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés megadható pozitív elbírálás esetén, ha az alábbi kulcs mondatokat, szavakat 

tartalmazza a szakértői vélemény (a következő kifejezések egyike vagy több is előfordulhat): 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló – különleges bánásmódot igényel a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

(Nkt.) 4. § 13. a) pont alapján: aa) sajátos nevelési igény igazolódott (4.§ 25.); 

 Vizsgálat eredményeinek alapján: pl. egyéb pszichés fejlődési zavarral (pl. súlyos tanulási zavarral) küzd (többféle lehet); 

 Diagnózis: pl. kevert specifikus fejlődési zavar, pl. BNO: F83/Z45.3/H90.3 (bármilyen számú BNO kód megjelölést kell 

tartalmaznia a szakértői véleménynek), csak BNO kóddal ellátott szakértői véleményre adható meg a kedvezmény; 

 Sajátos nevelési igényű (...fogyatékos), különleges bánásmódot igényel. 

 A felülvizsgálat szervezése és lebonyolítása a megyei szakértői bizottság feladata. (amennyiben a felülvizsgálat szervezését és 

lebonyolítását a Tankerület végzi, abban az esetben nem adható meg a normatív kedvezmény). 

 Javasolt felülvizsgálati időpont: pl. 2022/2023-as tanév március-április (ilyen esetetekben a megjelölt utolsó hónap utolsó napját – 

2023.04.30 kell az érvényesség végének beállítani és kérni a szülőtől az új Szakértői véleményt a felülvizsgálati idő elteltét követően); 

A 16. életévüket betöltött SNI tanulók esetében nincs már hivatalból felülvizsgálat. Elvileg, ha az állapotuk véglegesnek tekinthető, akkor 

készül a Szakértői vélemény mellé egy Kiegészítő szakértői vélemény vagy Záradék, amiben az állapot véglegessége leírásra kerül (ez a régebbi 

szakértői vélemények esetében nincs mindig, de a szülőtől kérni kell ilyen esetben a Kiegészítő Szakértői véleményt vagy Záradékot is). 

A Szakértői Bizottság negatív elbírálás (elutasítás) esetén is állít ki szakértői véleményt (sajátos nevelési igény megállapítására kompetenciája 

nem terjed ki), ezért a szülő által bemutatott (illetve az intézménynek hivatalból megküldött) szakértői vélemény tartalmát el kell olvasni. 

Amennyiben a felülvizsgálat szervezését és lebonyolítását a Tankerület végzi, abban az esetben nem adható meg az ingyenes és kedvezmény 

gyermekétkeztetés, mivel a felülvizsgálat szervezése és lebonyolítása a megyei szakértői bizottság feladata. 

NEM fogadható el igazoló okiratként az előzetes vizsgálati vélemény (a szülő tájékoztatására szolgál, a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 

alapján, a szülő a részletes írásbeli szakértői véleményt a törvényben meghatározott határidőn belül megkapja), a Nevelési tanácsadó és a 

Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményei által kiállított szakértői vélemény (pl. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kerületi tagintézménye – 

szakértői véleménye, Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye), tehát ezen igazolásra nem adható meg a 

normatív kedvezmény. A végleges Szakértői véleményeket az illetékes szerv(ek) hivatalból megküldik a gyermek intézményébe. 

Nem fogadható el pl. a BTM-N kóddal ellátott szakértői vélemény. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek/tanuló nem minősül sajátos nevelési igényűnek (a nehézség nem egyenlő a zavarral). 
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Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcím 

A Gytr. 18. § pontjai értelmében: 

a) „… intézményi gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához be 

kell szerezni a kötelezett nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésben meghatározott gyermekek 

számát. 

A három vagy több gyermeket nevelő család jogcímén érvényesíthető normatív kedvezmény első alkalommal történő bejelentése esetén, 

az ETELKA programban az érvényesség kezdő dátuma: a bejelentés (benyújtás) napját követő nap, ami a KÉ-01/KÉ-07/KÉ-01/ÓVI 

nyomtatványon a Záradék keltét (pl. 2023.03.10) követő nap 2023.03.11, az érvényesség vég dátuma: a nevelési/tanítási év utolsó napja. 

b) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be 

kell jelenteni  

c) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a (2) bekezdés szerinti bejelentést követő hónap első napjától 

kell megfizetni. 

Amennyiben a kedvezmény (jogosultság megszűnik) a szülő (törvényes képviselő) által lemondásra kerül (2023.03.05), akkor a bejelentést 

követő hónap első napjától (2023.04.01) kell az új térítési díjat megfizetni, tehát a kedvezmény végdátuma (2023.03.31) lesz. 

Fentiek értelmében az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének – a közétkeztetést biztosító 

szervnek – a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie az ellátást igénylőnek (szülő, más törvényes képviselő). Továbbá 

a (3) bekezdés szerint az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a – nyilatkozat kitöltése, leadása  

(KÉ-01/KÉ-07/KÉ-01/ÓVI nyomtatványon a Záradék kelte) után – a (2) bekezdés szerinti bejelentést követő hónap első napjától kell 

megfizetni.  

Az állapotos kismama születendő gyermeke nem számítható be a Gyvt. 5. § a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2:10 §-a értelmében. 

Nevelésbe vett gyermek/tanuló vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt jogcím 

Utógondozói ellátásban részesülő, a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek (18-25 éves korú) esetén az 

utógondozásban részesülő tanuló tölti ki a nyilatkozatot és a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolással együtt rendeli 

meg az étkezését. 

Nevelésbe vett gyermek esetén a kiskorú ellátott részére az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető nyilatkozata és a gondozási helyet 

biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolással együtt biztosított étkezés. 

A kirendelt gyermekvédelmi gyám látja el a gyermek törvényes képviseletét. Osztott gyámság esetén határozat készül. 

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói 

jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 

jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

Diétás étkezés biztosítása 

Diétás étkezés igénylése esetén a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek alapján a szülőnek (más törvényes 

képviselőnek) kötelező leadnia a diéta típusának (allergén anyagok) pontos meghatározásáról kiállított szakorvosi igazolást az étkezés 

megrendelése előtt az NGSZ Közétkeztetés ügyfélszolgálatára (6724 Szeged, Huszár u. 1.; e-mail cím: kozetkeztetes@ngsz.hu) vagy a 

meghirdetett befizetési napokon és helyszínen az NGSZ közalkalmazottjának. A szakorvosi igazolás a Szolgáltatónak továbbításra kerül. 

Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetében a tagóvoda intézményvezetőjének szükséges a diétás igazolást leadni. 

Amennyiben a szakorvosi igazoláson nem szerepel a pontos diéta (allergén anyagok) meghatározása, akkor a szülőnek szükséges kérni egy 

olyan igazolást is a szakorvostól/háziorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok. Ilyen esetekben a 

szülőnek együtt kell leadnia a két igazolást (szakorvosi igazolás és szakorvosi/háziorvosi pontosító igazolás), a Szolgáltató csak így 

biztosíthatja a diétás étkezést. 

Diétás étkezés igénylése esetén a Szolgáltató az alábbi igazolások ellenében biztosíthatja a diétás étkezést:  

A hatályos 37/2014. (IV.) EMMI rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően szakorvosnak minősül: 

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos, 

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos 

Szakorvosi igazolás. A szakorvos által kitöltött „Magyar Államkincstár” Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 

nyomtatvány másolata, ha ezen a nyomtatványon nincs a diéta típusának (allergén anyagok) összetételének pontos meghatározása, a szülőnek 

szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól/háziorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó 

anyagok, ebben az esetben a két igazolás csak együtt érvényes. 

mailto:kozetkeztetes@ngsz.hu
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A MÁK határozat/MÁK hatósági bizonyítvány (nem szerepel rajta a diéta típusának (allergén anyagok) összetétele) másolata csak akkor 

fogadható el, ha a szakorvos által kiállított klinikai zárójelentés/kezelőlap másolata (ha ezen van diagnózis, érzékenység feltüntetve) is 

leadásra kerül, ha a klinikai zárójelentésen/kezelőlapon nem szerepel az allergén anyagok pontos összetételének feltüntetése, akkor a szülőnek 

szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól/háziorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó 

anyagok, ebben az esetben a három igazolás csak együtt érvényes. 

A kizárólag háziorvos által kiállított diétás étkezés javaslatok, dokumentumok önmagukban nem fogadhatóak el, minden esetben szükséges a 

fent felsorolt szakorvosi igazolás leadása is, melyen szerepel a szakorvosi pecsétje is. 

A tanév kezdetén, amennyiben a diétás étkező nem váltott köznevelési intézményt és diétájának típusa (allergén anyagok) változatlan maradt, 

akkor nem kell újra leadni szakorvosi igazolást, ha az még érvényes. Felülvizsgálat vagy változás esetén a szülő (más törvényes képviselő) 

felelőssége az új szakorvosi igazolást leadni az NGSZ Közétkeztetés ügyfélszolgálatára/NGSZ közalkalmazottjának továbbítás céljából. 

Az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) a gyermekéhez tartozó egyéni diéta kód alapján megtekintheti a személyre szabott egyéni 

diétás étlapot. A lekérdező modul és a hozzá tartozó felhasználói segédlet az NGSZ honlapján (www.ngsz.hu) a Közétkeztetés menü alatt 

elérhető és letölthető, amely havonta – a normál étlapokkal megegyező időpontokban – frissítésre kerül. A gyermekhez tartozó egyéni diéta 

kód a közétkeztetésben érintett intézmények tanulói esetében az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatán – ügyfélfogadási időben – telefonon, 

személyesen vagy e-mailben megkérhető, a Szegedi ÓVI tagóvodáiban nevelésben részesülő gyermek esetében a tagóvoda 

intézményvezetőjétől kérhető el. 

Amennyiben a közétkeztetéssel kapcsolatban kifogással kíván élni, kérem, írjon a kozetkeztetes@ngsz.hu e-mail címre, amennyiben 

jogorvoslattal kíván élni, kérem, forduljon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. 

 

Kelt: Szeged, 2023. január 26. 

 

 

  Dr. Tóth András László s.k. 

  igazgató 
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