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1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

nevelésbe vett gyermekek és tanulói 

jogviszonnyal rendelkező, utógondozói 

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)A gyermekétkeztetés 100%-os normatív 

kedvezményének biztosításával az érintett ellátottak után járó nevelési díj és külön ellátmány nagyobb hányada fordítható az ellátottak egyéb 

szükségleteire, mely életszínvonalukat, életminőségüket javítja.

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei
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Előterjesztés a Kormány részére a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról

A Gyvt. alapján nevelésbe vett gyermek, és a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt a 

Gyvt. értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A gyermekétkeztetés során valamennyi RGYK-s gyermek (a Gyvt. alapján 

hátrányos helyzetűnek minősülő gyermek) 100%-os vagy 50%-os normatív kedvezményre jogosult, ezért indokolt megteremteni a 

nevelésbe vett gyermek, és a tanulói jogviszonnyal rendelkező utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 100%-os normatív 

kedvezményre való jogosultságát is a gyermekétkeztetés tekintetében. 

A módosítás javítja a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek ellátásának színvonalát azzal, hogy az 

ellátásukra rendelkezésre álló forrást az étkeztetésükért fizetendő térítési díj nem terheli, így más ellátási szükségletükre több fordítható, 

egyidejűleg a központi költségvetésből biztosított állami támogatás célzottabbá válik. A módosítással mindemellett kezelhető az a 

probléma is, hogy a Gyvt. értelmében nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátására 

folyósított nevelési díj és ellátmány emelésére 2008 óta nem került sor.

2014. október 10.

Emberi Erőforrások Minisztere

2015

A gyermekétkeztetés 100%-os normatív kedvezményére való jogosultság kiterjesztése valamennyi nevelésbe vett 

gyermekre és tanulói jogviszonnyal rendelkező, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttre. 

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének kiterjesztésével az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 

terhek nem változnak, így az intézkedés nem igényli a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek bővítését.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

-

-

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

1 836 539 604 Ft 0 Ft 1 836 539 604 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

-1 836 539 604 Ft 0 Ft -1 836 539 604 Ft

-1 836 539 604 Ft 0 Ft -1 836 539 604 Ft

Jóváhagyta:
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár …………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! C

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


