
Tájékoztató az ingyenes és kedvezményes étkeztetésről 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) 

bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerint az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést 

akkor tudják igénybe venni, ha az a)-f) jogcím közül valamelyik fennáll: 

A tanuló:  

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, ⃰

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,* * 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül. 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen 

vehető igénybe. 

Az ingyenes és kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez szükséges a kedvezményre való 

jogosultság megfelelő okirattal történő igazolása, valamint a normatív étkezési kedvezmények 

igénybevételéhez szükséges nyilatkozat („Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény 

igénybevételéhez”) kitöltése és leadása 2019. szeptember 02-ig. 

 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

 

a) három vagy több gyermeket nevelő család esetén a közös háztartásban élő gyermekek számáról 

tett nyilatkozat, illetve a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (2019. 09. havi) 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról 

szóló határozat, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, 

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő 

tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője 

által a 9. melléklet szerint kiállított igazolás. 

 A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági 

folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. 

Az ellátás igénylése során a dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három 

hónapnál nem régebbiek. 

⃰   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 gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, 

köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és 

életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 


