
 

NYILATKOZAT 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez 

(1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetén) 
 

Alulírott _______________________________________ (szül.név: _______________________, 

szül.hely, idő ________________, ______.____._____ anyja neve: ______________________) 

______________________________________________________________ szám alatti lakos, mint a 

_________________________________________ nevű gyermek (szül.hely, idő _____________, 

______.____.____. anyja neve: ___________________________________, osztálya_____________) 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) szerinti 

gyermekétkeztetési 

I. 100 % -os normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a 

gyermek:* 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ………...év…….…hónap………..napjától, 
b) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

 
II. 50 % -os normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a 

gyermek:* 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek.**  

 
*A megfelelő pont jelölendő! Az c) vagy d) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az 

ellátást igénybe vevő gyermek az a)-b) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg. A normatív 

kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

** 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 oktatásban 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. 
 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

Dátum: ................................................ 

..................................................... 

az ellátást igénybe vevő 
 (törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén 

 az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása 



 

  

1.számú melléklet 

Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 
** a d) pont jelölése esetén 

 

A közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermekek száma:    fő 

A 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló száma:   fő 

Életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermek száma, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 

nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet:   fő 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

..................................................... 

az ellátást igénybe vevő 
 (törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén 

 az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása 

 

 

 



 

 

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 

és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok 

 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról 

szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján előírt igazolások: 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat 
b) Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság: 

• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek 
nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat 

c) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén: 

• magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy a 
szakorvosi igazolás 

d) Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek: 

• Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet) 
 

 

Figyelem: 

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást 

az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni! 

 

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 

Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói 

jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)] 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy 

lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:  

- a házastárs, az élettárs, 

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti 

gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 

jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa 

vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


