
Tájékoztató az óvodai ingyenes étkeztetésről 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 2015. évi 

LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-jétől kibővíti az óvodában ingyenesen étkező 

gyermekek körét. 

Ingyenes étkezésre jogosult (a bölcsödében és) az óvodában: 

1.) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek (a jogosultság kezdőnapjától), 

2.) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (szülői nyilatkozat benyújtását követő naptól), 

3.) az az egészséges gyermek, akinek családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – 

tartósan beteg vagy fogyatékos, (szülői nyilatkozat benyújtását követő naptól) 

4.) akinek a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek (szülői nyilatkozat benyújtását követő 

naptól)1, 

5.) akinek a nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság, (szülői nyilatkozat benyújtását követő 

naptól), 

6.) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át, mely 2015-ben 89.408,- Ft (szülői nyilatkozat 

benyújtását követő naptól). 

Az 1 pont kivételével, az ingyenesség legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. 

A térítésmentes étkeztetés automatikusan nem jár az eddig 50%-os kedvezményben részesülőknek, 

ennek feltétele a hiánytalanul kitöltött szülői nyilatkozat benyújtása.  

Kérjük, hogy az első négy jogcím valamelyikének fennállása esetén a vonatkozó igazolást (rgyk. 

határozat, csp. vagy emelt összegű csp. igazolása) a nyilatkozattal együtt az intézményhez benyújtani 

szíveskedjenek.  

A 6. pontban található jogcím megállapításához az intézmény segédletet ad, melynek adatait a szülő 

büntetőjogi felelősségének tudatában szerepelteti a nyilatkozaton. A segédletet benyújtani és igazolással 

alátámasztani nem kell. 

Kérjük, hogy ha a család életébe olyan változás áll be (pl. jövedelmi helyzet változása, testvér önálló 

életkezdése), amely már nem felel meg a beadott szülői nyilatkozatban foglaltaknak, írásban jelezni 

szíveskedjenek az intézménynek. Az ingyenes étkezés a nevelési év során bármikor igényelhető.  

                                                           
1 A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe kell vehető 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 oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben 

nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, 

kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 

nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 


