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TÁJÉKOZTATÓ 

az általános iskolai normatív étkezési térítési  

DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL 

Normatív kedvezmény ugyanazon gyermek után csak egy jogcímen veheti igénybe. 1 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

Kedvezmény mértéke Az általános iskola 1-8 évfolyamán 100 % (ingyenes étkezés) 

Jogosultságot igazoló 

dokumentum 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes 

határozat 

A határozat érvényességének határidejét az igénylőnek kell figyelemmel kísérnie!!! 

 

A gyermeket nevelésbe vették 

Kedvezmény mértéke Az általános iskola 1-8 évfolyamán 100 % (ingyenes étkezés) 

Jogosultságot igazoló 

dokumentum 

Igazolás2, melyet a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője nyújt be az 

étkeztetést biztosító intézmény vezetőjének 

 

Három- vagy többgyermekes családban (közös háztartásban élő) gyermek 

Kedvezmény mértéke Az általános iskola 1-8 évfolyamán 50 %  

Jogosultságot igazoló 

dokumentum 

A szülő (törvényes gondviselő) nyilatkozata a közös háztartásban élők 

számáról. Változást 15 napon belül írásban kell jelezni az Igénylőlap és a 

szükséges nyilatkozat ismételt kitöltésével. 

A kedvezmény szempontjából közös háztartásban élőként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) 18 éven aluli, 

b) 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, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket. 

Nem vehető figyelembe a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 

nevelésbe vett gyermek, és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

Kedvezmény mértéke Az általános iskola 1-8 évfolyamán 50 %  

Jogosultságot igazoló 

dokumentum 

A magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 

másolata, ennek hiányában 

a) tartós betegség esetén az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. sz. melléklete 

szerinti szakorvosi igazolás, 

b) fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

Törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) 

bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

 

A térítési díjkedvezmény kezdő napja: 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a határozatban megjelölt kezdő nap 

gyermekek számának megváltozása esetén a bejelentést követő hónap első napja3 

Egyéb esetekben Leghamarabb a hiánytalan igénylőlap és a szükséges 

igazolások benyújtását követő naptári nap 
 

                                                 
1 1997. évi XXXI. tv. (Gyvtv.) 21/B § (6) 
2 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet 9. melléklete 

 
3 328/2011. (XII.29.) Korm. r. 18. § (3) bek.  


