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1 Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és 
2022.01.21. napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok 
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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES 
GYERMEKÉTKEZTETÉS  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) kötelezettségként írja elő a 
gyermekétkeztetés biztosítását a bölcsődében, óvodában, a 
nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai 
menzai ellátás keretében és egyéb intézményekben. Részletes 
szabályokat tartalmaz arról is, hogy az intézményi 
gyermekétkeztetés keretében az egyes intézményeknek 
(bölcsőde, óvoda stb.) miként kell biztosítani a déli 
főétkezést és a két kisétkezést (tízórai és uzsonna). 
A munkáltató azzal tudja segíteni a munkavállalóit, ha 
tájékoztatást nyújt nekik arról, hogy milyen feltételekkel 
ingyenes vagy kedvezményes az intézményi 
gyermekétkeztetés. A térítési díj nélküli étkeztetést, illetve a 
kedvezményes étkezési lehetőséget a törvény mindig 
valamilyen szociális alapú feltételhez köti. 
 
I./1. Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés  
 
A Gyvt. külön szabályozza, hogy mely esetekben ingyenes a 
bölcsődés és óvodás, illetve az általános iskolás gyermekek 
részére az intézményi gyermekétkeztetés.  
Bölcsődés, mini bölcsődés és óvodás gyermekeknél az alábbi 
esetekben ingyenes az étkeztetés: 

− ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, 

− ha tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek, vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek, 



4 
 

− ha olyan családban él a gyermek, amelyben három vagy 
több gyermeket nevelnek, 

− ha olyan családban él a gyermek, 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, 

− ha a gyermeket nevelésbe vették. 
 
Általános iskolás gyermekek (1-8. évfolyamon, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) számára 
ingyenes az étkeztetés, ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek vagy nevelésbe vették őket. 
Ugyancsak térítésmentes az étkeztetés a bizonyos törvényi 
feltételeknek megfelelő olyan gyermekek számára, akiket 
fogyatékosok intézményében helyeztek el, illetve a már nem 
általános iskolás, de nappali tagozaton tanuló gyermekek 
számára, ha nevelésbe vették őket vagy utógondozói 
ellátásban részesülnek.4 
 
I./2. Intézményi gyermekétkeztetés 50%-os 
kedvezménnyel  
 
Az általános díjból 50%-os kedvezmény jár:   

− az általános iskolás tanulmányokon felül nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

− az általános iskolás és ezen felüli évfolyamokban, nappali 
rendszerben tanuló gyermeknek, ha olyan családban él, 

 
4 Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés 
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amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 
hogy a tanulónak az étkeztetés nem ingyenes,  

− a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, ha 
részére az étkeztetés nem ingyenes. 

A tanulónak az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés 
mindaddig jár, amíg a nappali tagozaton be nem fejezi 
tanulmányait. A települési önkormányzatoknak – a Gyvt. 
21/C. §-ban meghatározott feltételekkel – az iskolai 
szünidőben is biztosítani kell a gyermekétkeztetést.  
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés 
igénybevételéhez szükséges nyilatkozat egy kormányrendelet 
mellékletében található meg.5    

 

 
5 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 8. melléklete  


