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Kedves Olvasók! 

 

 A 2016-os év első hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat.  

Terveink szerint havonta egyszer jelentkezünk a hírlevelünkkel, melyben 

tájékoztatást adunk az elmúlt hónap történéseiről, és a következő hónap várható 

eseményeiről. 

Minden hírlevelünk részét képezi egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló, 

valamint egy, a munkánkat aktuálisan érintő törvény, vagy törvényi változás jogászok 

által történő értelmezése is, a Jogász válaszol… rovatunkban. Az idei évben egy érdekes 

cikksorozatot is olvashatnak a kézíráselemzés szerepéről, alkalmazhatóságáról a 

gyermekvédelemben. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, jó 

gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 

  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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HÍREINK, PROGRAMOK 

Január- Február 

 

 A 2016-os év első hónapjában előkészítettük éves munkatervünket, valamint 

elkészítettük az előző év beszámolóját. Februárban folytattuk a tavalyi évben megkezdett 

konduktori tevékenységet, melyet ebben az évben egy külső szakmai szervezet 

segítségével kibővített módon a fővárosban, valamint Komárom- Esztergom megyében is 

megvalósítunk.  

Szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak 

További februári programunk egy szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak. A 

munkacsoport a nevelőszülői hálózatban feltárt gyakori problémákra, kérdésekre, jó 

gyakorlatokra fókuszálva működik. Hajdúnánáson tartja évindító munkamegbeszélését, 

2016. február 25-én. Feladata, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő 

nevelőszülői hálózatok aktuális problémáit feltárja, a tapasztalatokat összegyűjtse, az 

adott problémákra megoldási javaslatokat készítsen. Fenntartói, működtetői 

véleményezés után, tapasztalatait szakmai ajánlásként továbbítsa a területen dolgozó 

szakemberek felé. 

Módszertani könyvtár kialakítása 

 Terveink között szerepel egy módszertani könyvtár kialakítása, mely a minél 

magasabb szakmai színvonalú, minőségi munkát hivatott biztosítani. A könyvtár 

kialakításával egy szakkönyvjegyzék is rendelkezésünkre fog állni, mely hatékony, adekvát 

segítséget, naprakész információkat fog biztosítani mindannyiunk számára.  

 

Tervezett programok 

Március 

 

Terveink szerint folytatjuk az eddig megkezdett szakmai tevékenységeket, melynek 

keretében a konduktori pedagógiai munkát szeretnénk kutyaterápiával is kiegészíteni, 

majd jövő évben ezt a tevékenységet- az előzetes tapasztalatok alapján több megyére is 

kiterjeszteni.   
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Szakmai munkacsoport: gyermekotthoni ellátás 

A munkacsoport a gyermek- és lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával 

kapcsolatos problémákra, tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál. A munkacsoport 

feladata, hogy a gyermek-, lakásotthoni ellátás kapcsán felmerülő problémákra, 

nehézségekre, sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást 

készítsen a területen dolgozó szakemberek számára. 

 

További tervek 

 

 A 2016-os évre terveink között szerepel konzultációs napok szervezése, melyek 

tervezett témái a következők: 

 Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 

 Terápiás lehetőségek a gyermekvédelmi szakellátásban 

 

Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2016-os év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Tandíjmentes esélyegyenlőségi referens továbbképzés / TSZP_01/2016 

A Szent Gergely Népfőiskola, mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes, 

levelező-távoktatásos formában megvalósuló, szakmai továbbképzésen való 

részvételre, az alábbiak szerint. 

A pályázók köre: 18. életkorukat betöltött, természetes személyek, akik bármely 

képzési területen belül szerzett középfokú végzettség (érettségi vizsga). A 

pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját (szükség szerint) 

motivációs levéllel igazolnia kell 

A program keretein belül, a résztvevők megismerkedhetnek az esélyegyenlőségi 

rendszer sajátosságaival. A továbbképzés célja, hogy a programba résztvevők 

felismerjék a munkahelyi diszkrimináció különböző fajtáit, támogatni tudják 

munkaadóikat, a vezetőséget a diszkrimináció megelőzésében, elkerülésében.  

Bővebb információ: http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/esely.pdf 

A programra kizárólag elektronikus úton lehet, amely elérhető az alábbi linkre 

kattintva: http://ripet.hu/feedback.php?kid=2299cdebf67348597c5f7b89ad9862b4 

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 27. 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/858bd6c

55926672dc1257f4f004f9bab?OpenDocument&Highlight=0,n%C3%A9pf%C5%91iskola 

 

2. Rajzolj egy bohócot! - Bohócszínház Alapítvány rajzversenye 

Pályázók köre: Gyerekek (0-14 éves korig); Felnőtt gyerekek (14-99 éves korig); 

Közösségek (családok, óvodai csoportok, munkahelyi közösségek stb.) 

A pályázat témája: Rajzolj egy bohócot, rajzolhatsz mellé tortát, játékokat, cicát vagy 

kiskutyát, vagy azt, ami éppen eszedbe jut. Megörökíthetsz egy élményt vagy 

eseményt is. 

Határidő: 2016. december 31-ig 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c189ce4f344697

6ec1257f55003f1d48?OpenDocument  

http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/esely.pdf
http://ripet.hu/feedback.php?kid=2299cdebf67348597c5f7b89ad9862b4
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/858bd6c55926672dc1257f4f004f9bab?OpenDocument&Highlight=0,n%C3%A9pf%C5%91iskola
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/858bd6c55926672dc1257f4f004f9bab?OpenDocument&Highlight=0,n%C3%A9pf%C5%91iskola
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c189ce4f3446976ec1257f55003f1d48?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c189ce4f3446976ec1257f55003f1d48?OpenDocument
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3. Erzsébet-program - Üdülési pályázat nagycsaládosok számára 2016 

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, magánszemélyek, 

akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 

2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több 

gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után - a pályázat benyújtása napján - 

családi pótlékra jogosultak 

Általános pályázati feltételek:- A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó 

személy a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes 

adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A 

pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található 

internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A 

pályázattal kapcsolatos mindennemű kommunikáció a regisztráció során megadott e-

mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja 

lehetséges. 

- Pályázatot benyújtani kizárólag a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon 

feltöltött - a kötelező adatokkal és melléklettel ellátott - pályázói profillal lehet. 

Határidő: 2016.02.29 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/98de4bda5144e

e2cc1257f4f004946e3?OpenDocument 

 

4. Tavaszi irodalmi villámpályázat- A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / ORSZÁGOS MÉCS 

LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG közös 

felhívása 

A pályázók köre: A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából 

is várunk műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai 

és határon túl élő alkotók is. 

Alsó életkori határ: 14. életév 

A pályázat beküldési határideje: 2016. május 27. 

A pályázat weboldala és email címe: http://www.tavaszi-irodalmi-

palyazat.webnode.com ; Email: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/98de4bda5144ee2cc1257f4f004946e3?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/98de4bda5144ee2cc1257f4f004946e3?OpenDocument
http://www.tavaszi-irodalmi-palyazat.webnode.com/
http://www.tavaszi-irodalmi-palyazat.webnode.com/
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com
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5. Készítsd el Te az Évszakok kísérőfilmjét! - kisfilmpályázat iskolásoknak és 

felnőtteknek 

A Mozinet kisfilmpályázatot hirdet iskolásoknak és felnőtteknek az Évszakok című 

lenyűgöző látványvilágú természetfilm kapcsán, amely 2016. április 14-én érkezik a 

magyar mozikba. Jacques Perrin és Jacques Cluzaud, a hatalmas sikerű 

Vándormadarak alkotóinak új filmje Európa élővilágának változását mutatja be az 

elmúlt húszezer évben, a jégkorszak végétől napjainkig. 

A pályázók köre:  

a. Általános iskolások (ide tartoznak a nyolcosztályos gimnáziumok első négy 

évfolyamának és a hatosztályos gimnáziumok első két osztályának tanulói is). 

b. Középiskolások (ide tartoznak a nyolcosztályos gimnáziumok felső négy 

évfolyamának és a hatosztályos gimnáziumok felső négy évfolyamának tanulói is). 

c. Felnőttek (nagykorú pályázók) 

Feltételek 

1. A kisfilm maximum két perc hosszúságú lehet. 

2. A nevezés ingyenes. 

3. Műfaji megkötés nincs, a benyújtott film egyaránt lehet animációs film, 

dokumentumfilm, játékfilm, kísérleti film, kisjátékfilm stb. 

 Nevezési határidő: 2016. március 13. ; Eredményhirdetés: 2016. március 28. 

http://www.mozinet.hu 

  

http://www.mozinet.hu/
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KÉZÍRÁSELEMZÉS SZEREPE A GYERMEKVÉDELEMBEN 

1. rész 

 

 

A gyermekvédelem szakellátórendszerében megkülönböztetett szerep jut a 

célirányos mentális segítségnyújtásnak, a szocializációs hiányosságok korrigálásának és a 

pszichés problémák kezelésének. 

Munkánk során naponta tapasztaljuk, hogy a negatív kapcsolati élmény csökkenti 

a gondozott gyermek sikerkereső beállítódását, és növeli az életvezetési nehézségét. Az 

alacsony kezdeményezőképesség, a hullámzó szintű teljesítmény, és a kudarcközpontú 

beállítódás hátterében általában gyenge én-erő áll.  

Az én-erő magába foglalja a gyermek önmagáról alkotott én-képét, önkontrollját, 

motivációs bázisát, kompetenciakésztetését és a szerepkészletét. 

A gyermekvédelemben egyre nagyobb szerep jut azoknak a módszereknek, 

amelyek egyaránt alkalmasak a preventív, a korrektív és a kompenzáló támasznyújtásra.  

A gondozott fiataloknak a gyermekvédelmi szakellátás során célszerű lehetőséget  

nyújtani a szociális erőforrások és a mentálhigiénés szolgáltatások szükséglet közeli 

részesedéséből. A kézíráselemzés egyike azoknak az eljárásoknak, amellyel ki lehet 

mutatni a gyermek energia készletét, traumatikus élménymaradványait, az aktuális 

hangulati és érzelmi állapotát, valamint alkalmas módszer mind a manifeszt, mind a látens 

tulajdonságok feltárására. Az önéletrajzot készítő gyermek a kézírása során megjeleníti a 

személyiségének a mélyebb rétegét, a rá jellemző megküzdési technikát, és a személyes 

értékrendjét.  

A beutaltak problémaprofiljának meghatározását követően, a grafológiai 

jellemzés alkalmával fontos információkhoz juthatunk a teljesítőképesség, a belső 

motivációs bázis és a szocializációs hiányosságok vonatkozásában, amellyel nevelési 

többlet lehet biztosítani a személyre szabott fejlesztés során. 

Az írólap - átvitt értelemben - társas mezőként értelmezhető, ahol a mind a 

makromilliő, mind a mikromilliő hatásrendszere megjelenik. A tudattalan 

memóriatartalmak, és rejtett tulajdonságok feltárása lehetővé teszi, hogy előre 
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felkészüljünk a rövidzárlatú cselekmények kezelésére. A szükséges szolgáltatás és 

szakértelem személyre szabott megtervezése hozzájárul ahhoz, hogy a professzionális 

keretek merevebb viszonyrendszerében is lehetősége legyen a beutalt gyermeknek 

megélni az emberi teljességnek azt az élményét, amelyet az ideális családi szocializáció 

jelenti.  

(Folytatás a következő Módszertani Hírlevélben.) 

Beőthy-Fehér László 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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A JOGÁSZ VÁLASZOL… 

… a gyermekétkeztetés kérdésköre 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény módosításai-1. 
 

A Gyermekvédelmi törvényben részletezett gyermekétkeztetési szabályok alapjaiban 
változtak meg 2016. január 1-jei hatállyal.  
A törvény  

I. 21.§-ban a gyermekétkeztetés fogalma, majd az újonnan beiktatott   
II. 21/A §-ban az intézményi gyermekétkeztetés,  

III. 21/B §-ban az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, valamint  
IV. 21/C §-ban a szünidei gyermekétkeztetés szabályai kerülnek meghatározásra. 
 
 

I. A gyermekétkeztetés, 
Olyan természetbeni ellátás, amelyet a gyermek életkorának megfelelően kell biztosítani 
akkor, ha azt a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett 
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve 
az Szociális törvény hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője 
kérelmezi.  

Ingyenesen biztosítják: 
1. A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, 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 (95.960,- Ft/hó), vagy 

- nevelésbe vettek 
2. Az 1. -8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
- nevelésbe vették 

3. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, 
akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben 
helyeztek el 

4. Az 1. -8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha 
- nevelésbe vették, vagy 
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- utógondozói ellátásban részesül.    
Sajnos tehát csak a nevelésbe vett gyermekek jogosultak gyermekétkeztetésre, az 
ideiglenes hatályú elhelyezés erre nem jogosít! 
 
 
A 15. § (1) bekezdés kiegészült egy új b) ponttal: a pénzbeli és természetbeni ellátások 
közé bekerült a gyermekétkeztetés (természetbeni ellátásként), tehát már nem normatív 
kedvezmény. 
„ A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 
kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 
 

II. Intézményi gyermekétkeztetés 
 

Az intézményi gyermekétkeztetés megvalósulhat nem bentlakásos és bentlakásos 
formában. 
1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli 

meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, 
b) a gyermekek és a tanulók számára a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és 

uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. 
Fontos tudni, hogy intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a 
tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe, valamint, hogy az étkezések közül az ebéd 
külön is igényelhető. 

 
2) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani 

kell 
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora 

főétkezést, és 
b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és 

vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 
Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény jellegétől függően a 
települési önkormányzat, illetve az egyházi vagy más nem állami fenntartó, szakosított 
szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény kötelezett. 

 
A fenti gyermekétkeztetés függetlenül attól, hogy intézményi vagy szünidei, általában 

térítésköteles. Vannak azonban olyan esetek, amikor ingyenesen, esetleg 
kedvezményesen kell azt biztosítani. 

 

III. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 
 
(1) Az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes: 
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
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ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) olyan családban él, 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 vagy 
ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 
nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 
db) utógondozói ellátásban részesül. 

 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés 50%-os térítési díj mellett: 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a tanuló 
nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül 
ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 
 

(3) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához 
közös  háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 
b) a huszonöt 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, kivéve 
a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a 
kérelem  benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell 
figyelembe  venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel  rendelkező 
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a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a 

szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 
(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is 

kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való 
jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a 
gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés 
alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként 
csak egy jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - 
tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, 
ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A 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 nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a 
nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

 
Fontos kiegészítés: 2016. 01. 01-től hatályos: 

A 328/2011(XII.29.) Kormány rendelet 9. mellékletében megfogalmazottak szerint 
(hatályba lépett 2016.01.01.-én)  
Ingyenes bölcsődei gondozás kérelemre igényelhető: 

- átmeneti gondozásban részesülő gyermeknél is 
- ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeknél 
- nevelésbe vett gyermeknél 

Ugyanezen jogszabályi pont alapján: Ingyenes intézményi étkeztetés igényelhető 
kérelemre: 

- nevelésbe vett gyermeknél 
- utógondozói ellátásban részesülő fiatalnál. 

 
 

III. Szünidei gyermekétkeztetés 
 

(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 



14 
 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen 

biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 

eső valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 

adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 

megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

 

 

Bálint Csaba 
jogász 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, jó 

gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 
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