
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA 

Állásfoglalást kértünk az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságától, hogy a 2017. évi 
költségvetési törvényben étkeztetésre biztosított állami támogatáshoz kapcsolódó 
feltételek  vonatkoznak-e az egyházi fenntartású intézményekre. Több melegítő konyhával 
rendelkező egyházi intézményben a külső, élelmiszert beszállító cég közvetlenül számlázza ki 
az étkeztetést a szülőnek – tehát nem az intézmény bevétele a térítési díj. 

 
2016. évi XC. törvény 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
2. számú melléklet 
„5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 67 240,0 millió forint  

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a 
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi 
gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A 
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő 
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott 
költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az 
étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely 
önkormányzat igényelhet támogatást. A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt 
szolgáltatás esetén, hogy 

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító 
intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,” 

 
EMMI ÁLLÁSFOGLALÁS 

 
„A 2017. évi kvtv. 40. § (1) e) pontjában foglaltak alapján a köznevelési intézmény 
fenntartóját az étkeztetésre tekintettel költségvetési támogatás illeti meg a 7. melléklet V. 
pontja szerint. 
 A 7. melléklet V. pontja pedig visszautal a 2. melléklet (alapvetően) önkormányzatokat érintő 
rendelkezéseire a következőképpen: 
V. AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ 
GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ 
1. A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti meg a 2. 
melléklet III. 5. pont a) alpont alapján. 
2. A fenntartót további kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő, a Gyvt. 
21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után. 
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év. 
  
Mivel az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán köznevelési 
intézményfenntartókat érintő körre eltérő rendelkezés nincs, így a hivatkozott szabályok 
érvényesek az egyházi fenntartóra is. 
Kiemelendő, hogy  

• az étkeztetés megszervezésénél az étkeztető cég és a szülők közötti szolgáltatás 
megrendelése a költségvetési törvény szövegéből kiolvasható, azonban a Gyvt. 
rendelkezései ezt nem engedik meg. Amennyiben mégis ez a variáció valósul meg, ez 



esetben nem kapcsolható hozzá költségvetési támogatás, hiszen a Fenntartót – az általa 
ellátott feladatért - illeti a támogatás. 

• A Gyvt. lentebb hivatkozott rendelkezései meghatározzák a számviteli bizonylati 
kötelezettséget is a köznevelési intézmény számára. 

  
Részletes indoklás: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.)  
146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, 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.  
147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi 
térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás 
nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös 
költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő 
megosztásával. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló  328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 328/2011. Korm. rendelet)16. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint „a személyi térítési díjat „gyermekétkeztetés esetén a 
tárgyhónap 10. napjáig, … kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.” 
A Gyvt. 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekétkeztetés - költségvetési 
támogatása jogszerű felhasználása esetén az intézményi bevételi bizonylatok szolgálnak 
számviteli bizonylatként. 
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