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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



Mi a kérdés? 
„A kormány célja, hogy ne legyen éhező gyermek Magyarországon. Ezért folytatódik az 

ingyenes gyermekétkeztetési program. A központi költségvetés ezt is figyelembe véve 

egyre növekvő összeggel járul hozzá a gyermekétkeztetéshez, így jövőre ezen ellátások 

támogatása meghaladja a 70 milliárd forintot.”1 A 2016-os költségvetés tervezete szerint a 

kormány jövőre közel 14 milliárd forinttal többet fordít a gyerekétkeztetés támogatására, 

mint idén. A többlet a térítésmentes bölcsődei és óvodai étkezés kiterjesztésének költségeit 

fedezi. A törvénymódosítást már elfogadta a kormány, kommunikációja azonban nehezen 

követhető, eltérőek az információk a bevezetés időpontjáról és az ingyenes étkezésbe így 

bevont gyerekek számáról. A kérdés mindenesetre az, hogy hány gyereket érint majd a 

kiterjesztés és mire lesz elég ez a pénz?    

 

A rászoruló gyerekek nyári étkeztetésére („a gyerekszegénység elleni program keretében”) 

2015-ben 3 milliárd forintot költ a központi költségvetés. Ebből mintegy 140 ezer gyerek 

étkeztetését tudják megoldani a települési önkormányzatok. A létszám 2014-hez képest 

emelkedett, a jogosult (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek 

száma csökken, a pénz azonban így is csak a rászoruló gyerekek mintegy 30 százalékának 

nyári étkezését fedezi. A 2016-os költségvetés tervezetében nem találjuk a nyári étkeztetés 

költségvetését. A kérdés az, hogy 2016-ban mennyit szán erre a kormány? Tervezi-e azt, 

hogy jelentős mértékben növeli a nyári étkeztetésben részesülő rászoruló gyerekek 

számát?  

 

A téma tágabb elhelyezése 
A térítésmentes vagy kedvezményes intézményi étkeztetésben részesülők körének 

kiterjesztését elsőként a Gyerekszegénység elleni program, illetve a „Legyen jobb a 

gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia javasolta. Ennek eredményeként 2008-tól kezdődött el 

az ingyenes étkezés fokozatos kiterjesztése az általános iskola felső tagozatos tanulói 

számára. A folyamat itt megállt, a középiskolásokra azóta sem vonatkozik az ingyenesség. 

Komoly probléma az intézménybe nem kerülő, 3 éven aluli gyerekek étkeztetésének 

megoldatlansága (a korcsoport mintegy 14-15%-a, jellemzően a jobb helyzetű családok 

gyerekei járnak bölcsődébe, családi napközibe). A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás 

(számos ellenérv mellett), valamelyest javít a helyzeten. Becslések szerint 3000-6000 fő 

közötti a szabályozás miatt óvodába kerülő gyerekek száma2. De így is sokan, különösen a 

szolgáltatáshiányos térségekben, kistelepüléseken, jellemzően szegénységben élő családok 

maradnak ki. További súlyos hiányosság, hogy a rászoruló gyerekek legalább 70 százaléka 

kiszorul a nyári gyerekétkeztetésből. A 2015-ös költségvetés 3 milliárdos keretéből – 
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egyelőre szintén csak sajtóhírek alapján3 – 141 000 gyerek vehet részt nyári étkeztetésben 

(a nyár legfeljebb 53 napján), a napi fejkvóta 2012 óta 440 forint.       

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának 2015-2017 között 

intézkedési terve (annak kormányzati határozati javaslata) szerint „bővíteni szükséges a 

térítésmentes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben részt vevők, valamint 

élelmiszersegélyben részesülők kedvezményezetti körét. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

jelenleg alulreprezentált rétegekre (különös tekintettel a 3 év alatti, intézménybe nem járó 

gyermekekre, valamint a rászoruló középfokú iskolában tanulókra) az étkezéssel járó 

kedvezményekben, továbbá az egészségi állapotuk miatt speciális étkezési rendre 

szorulókra. Meg kell vizsgálni, miként lehet megoldani az iskolai szünetekben és a 

hétvégéken az étkezés biztosítását a gyermekétkeztetés kiterjesztésével, jogszabályi és 

finanszírozási garanciáinak megerősítésével”4. A megjelölt határidő 2016. január 1.  

A különböző kormányzati ígéretek szerint – először 2015. szeptemberi, majd 2016. januári 

kezdést meghatározva5 – a bölcsődés és óvodás gyerekek kétharmada, esetleg 90 százaléka 

térítésmentes intézményi étkezésben részesülhet. A kiterjesztés érdekében már elfogadták 

a gyermekvédelmi törvény módosítását6. Ebben 2015. szeptember 1. a hatályba lépés 

időpontja. A jogosultsági határt viszonylag magasan állapították meg: a családban az egy 

főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a nettó minimálbér 130 százalékát; ez 2015-ben 

több mint 86 ezer forint. Azt egyelőre nem sikerült kideríteni, hány gyerek kerülhet be az 

ingyenesen étkezők körébe, a kormányzati kommunikáció és a sajtóhírek igen 

változatosak. 2015. májusi az a hír, miszerint 2015. szeptember 1-től terjesztik ki az 

ingyenes étkeztetést az óvodások és a bölcsődések körében. „Czibere Károly szociális 

ügyekért felelős államtitkár korábbi összegzése szerint jelenleg 92 ezer gyermeknek jár a 

díjmentes étkeztetés, a változás életbe lépése után pedig további több mint 177 ezer 

gyermeket érint majd, ami több mint háromszoros növekedés.” Ez összesen 269 ezer 

gyereket jelent. Az év elején (januárban) arról volt szó, hogy  „a kormány ígéretei szerint 

2016-től már a bölcsődés és óvodás gyerekek kétharmadára kiterjed az ingyenesség. (…) Az 

államtitkár úgy vélte, ez egy „elég nagy forrást igénylő” feladat, de a hazai lehetőségen túl 

uniós pénzekre is lehet támaszkodni. A szükséges háttérszámításokat elvégezte a tárca, a 

kellő forrás – 10-20 milliárd forint közötti összeg – pedig rendelkezésre áll majd a 2016-os 

költségvetésben…”7 Alig telt el néhány nap, és a kormány (február elején) „emelte a tétet”. 

„A kormány döntött arról, hogy ingyenes lesz az étkezés azoknak a gyermekeknek ősztől, 

akiknek hároméves koruktól kötelezően óvodába kell járniuk (…) a tervek szerint a 

gyerekek 90 százaléka ingyenes étkezést kap majd.”8 „Az (…) Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) által a kormány részére készített előterjesztés szerint az új 

                                                           
3
 http://hvg.hu/gazdasag/20150610_Az_osszes_jelentkezo_kap_tamogatast_nyari  

4
 http://romagov.kormany.hu/download/c/c6/f0000/NTFS2_Korm_hat_terv20150506%20v%C3%A9gleges.doc  

5
 http://www.hungast.hu/joval-tobb-gyerek-jut-ingyenes-etkezeshez.html http://www.hirado.hu/2014/12/11/balog-joval-

tobb-gyerek-jut-ingyenes-etkezteteshez/  
6
 http://www.bddsz.hu/sites/default/files/MK15077_067.pdf  

7
 http://www.hirado.hu/2015/01/27/ujabb-kedvezmenyek-jonnek-a-gyermeketkeztetesben/  

8
 http://mno.hu/belfold/lazar-a-gyerekek-90-szazaleka-ingyenes-etkezest-kap-majd-1271688  

http://hvg.hu/gazdasag/20150610_Az_osszes_jelentkezo_kap_tamogatast_nyari
http://romagov.kormany.hu/download/c/c6/f0000/NTFS2_Korm_hat_terv20150506%20v%C3%A9gleges.doc
http://www.hungast.hu/joval-tobb-gyerek-jut-ingyenes-etkezeshez.html
http://www.hirado.hu/2014/12/11/balog-joval-tobb-gyerek-jut-ingyenes-etkezteteshez/
http://www.hirado.hu/2014/12/11/balog-joval-tobb-gyerek-jut-ingyenes-etkezteteshez/
http://www.bddsz.hu/sites/default/files/MK15077_067.pdf
http://www.hirado.hu/2015/01/27/ujabb-kedvezmenyek-jonnek-a-gyermeketkeztetesben/
http://mno.hu/belfold/lazar-a-gyerekek-90-szazaleka-ingyenes-etkezest-kap-majd-1271688


szabályozással 335 ezer ehet ingyen – ez a jelenlegi szám három és félszerese. Ez annyi 

gyereket jelent, hogy nem csak plusz költségekkel, hanem új beruházásokkal, 

kapacitásnöveléssel is számolni kell.”9 

A 2014/2015-ös tanévben 321 494 fő az óvodások száma, 2013-ban 36 819 gyereket írattak 

be bölcsődébe. Előbbiek száma a 3 éves kortól történő kötelező óvodáztatás miatt (2015. 

szeptember 1-től) várhatóan 3000 - 6000 fővel emelkedik. Így összesen – utóbbiakat 4000 

fővel számolva – mintegy 363 000 fő az érintett gyerekek létszáma. Ennek kétharmada 242 

ezer, 90 százaléka 326 ezer gyereket jelent, az államtitkári becslés 269 ezer gyerekről szólt. 

A számok (sőt, a nagyságrendek) tehát igen bizonytalanok…   

Nyári gyerekétkeztetésre 2009-2013 között 2,4 milliárd forintot költött a kormány, ezt az 

összeget 2014-ben és 2015-ben is (először 240 millió, majd 360 millió forinttal) emelték; 

2015-ben így 3 milliárd forintot költ az állam a rászoruló gyerekek nyári étkeztetésére. A 

finanszírozás kismértékű javulásával 2013 és 2014 között (105 ezerről 115 ezerre) nőtt az 

elért gyerekek száma. Sajtóhírek szerint 2015 nyarán 1486 településen, mintegy 141 ezer 

gyerek részesül étkeztetésben; ez éppen megegyezik a 2009-es létszámmal. Ekkor 1430 

önkormányzat szervezhette meg a szolgáltatást, egy-két évvel korábban még több, mint 

kétezer. A nyári étkeztetésre jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyerekek száma 2013-ban 547 ezer fő volt, azóta számuk csökken, 2014-ben már 

500 ezer fő alatt van. Tehát a rászoruló gyerekeknek így is kevesebb, mint 30 százaléka 

részesül a nyári étkeztetésből.  

#költségvetés2016 

A költségvetés törvényjavaslat szerint „a Kormány a családok támogatását, azon belül is a 

gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását az utóbbi évek során mindvégig kiemelt 

területként kezelte. Mérföldkőnek tekinthető, hogy 2015. szeptember 1-jétől bővül a 

kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, amely 

tovább csökkenti a családok gyermekneveléssel összefüggő terheit, valamint hozzájárul a 

jövő generációjának egészséges fejlődéséhez. E kiemelt célkitűzés megvalósításához a 2016. 

évben a költségvetés az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátására 9,4 

milliárd forint többletforrást biztosít, a nem állami fenntartói kört érintően pedig 2,0 

milliárd forint összeg került betervezésre.”10 (205. o.) „Új elem az óvodai ellátásban 

részesülő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény szerint 2015 szeptemberétől a gyermekétkeztetést ingyenesen – a korábbiakhoz 

képest szélesebb körben – igénybe vevő gyermekek utáni támogatás” (232. o.). 

 

2013-ig a költségvetés tartalmazta az ingyenes intézményi étkeztetés egy főre jutó éves 

normatíváját, amely 2012-ben 68 000 Ft, 2013-ban 102 000 Ft volt.  A 2014-es és 2015-ös 
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költségvetésekben ilyen normatívát már nem találni, a gyermekétkeztetés támogatására van 

meghatározott előirányzat. Ez 2014-ben 52,6 Mrd forint, 2015-ben 58 Mrd forint volt. A 

2016-ra vonatkozó törvényjavaslatban ennél összességében közel 14 Mrd forinttal több, 

71,74 Mrd forintnyi előirányzat áll rendelkezésre a gyermekétkeztetés támogatására11. 

(Ezen túl mintegy 1 milliárd forint áll rendelkezésre az önkormányzatok étkeztetéshez 

kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, illetve a tervezet évi 28 400 Ft/fő kiegészítő 

támogatást tartalmaz a bölcsődés és óvodás gyerekek ingyenes étkezéséhez.) Kérdéses, hogy 

a tervezett többletforrás (ami a törvényjavaslat szöveges része szerint összesen 11,4 Mrd Ft) 

elegendő-e az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés kiterjesztésére (amihez persze 

ismerni kellene a pontos létszámokat). Egyes becslések szerint 355 ezer ingyenesen étkező 

gyerek 18 milliárd forint többletforrást jelent (a települési önkormányzatok attól tartanak, 

hogy ezt nem fedezi teljes mértékben a központi költségvetés12; erre pedig a szegényebb 

önkormányzatoknak biztosan nem lesz pénzük).  

A 2015-ös költségvetés 3 milliárd forintot különített el a rászoruló (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek) nyári étkeztetésére, az összeget 

2014-ben és 2015-ben is emelte a kormány. A 2016-os tervezetben erre nem találtunk 

pontos összeget, de a szünidei étkeztetés költségeit tartalmazza a „gyerekétkeztetés 

támogatásának” 71,74 milliárdos költségvetése. (Szemben a 2015-ös költségvetéssel, ahol 

külön forrásként, a gyerekétkeztetés 58 milliárd forintján felül szerepelt a nyári étkeztetés 

3 milliárdos költsége.) Nem tudjuk tehát, hogy mekkora összeget tervez a kormány erre a 

szolgáltatásra fordítani, és így azt sem lehet becsülni, hogy hány rászoruló gyereket kíván 

elérni 2016 nyarán. Az azonban nem valószínű, hogy jelentősen emelni tervezi a bevont 

gyerekek számát, erre nem látszanak költségvetési források.  

Következtetés, javaslat, ajánlás 
A 2016-s költségvetés tervezete alapján több mint 10 milliárd forinttal emelkednek a 

gyerekétkeztetés költségei. Jövőre összesen 71,74 milliárd forintot költ a kormány erre a 

feladatra, amelynek része (a pontosan nem ismert) nyári étkeztetés is. Az egyértelműnek 

tűnik, hogy az emelés mértéke közel sem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az ingyenes 

bölcsődei és óvodai étkeztetés kiterjesztésének és a nyári étkeztetés költségeit. Arra pedig 

végképp nem, hogy jelentősen emelkedjen a nyári gyerekétkeztetés keretében elért 

szegénységben élő gyerekek száma. (Korábbi számításaink szerint az összes rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek nyári étkeztetése, ami szükséges és 

indokolt lenne, önmagában mintegy 10 milliárd forintot jelent.)  
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Fontos lenne pontosan tudni, hogy az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés 

kiterjesztésével mekkora létszámnövekedéssel számol a kormány, és azt is, hogy tervezi-e 

ennek teljes költségét biztosítani.  

Fontos lenne tudni, hogy milyen mértékű forrást különít el a nyári gyerekétkeztetés 

finanszírozására, illetve tervezi-e azt, hogy a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő) gyerekeknek a jelenleginél sokkal nagyobb része, esetleg 

mindegyikük számára biztosítja a nyári étkeztetést. Számításaink szerint a nyári étkeztetés 

biztosítása önmagában is legalább 10 Mrd Ft-os költségvetési keretet igényelne. Ilyen 

nagyságrendű forrásra van szükség ahhoz, hogy az összes érintett (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre (rgyk) jogosult) gyerek szünidei étkeztetése megoldható 

legyen. 

A jelenlegi jogszabályi keretek alapján a bölcsődébe és az óvodába járó gyerekek körében 

jelentősen növekedni fog az ingyenes étkeztetésre jogosultak száma. A különböző 

kormányzati közlések alapján összesen 270 - 335 ezer gyerek fog ebben az ellátásban 

részesülni. 

Az általános iskolába járó gyerekek esetében a szabályozás nem változik, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyerekek számára továbbra is ingyenes 

lesz az étkezés, valamint néhány további csoport esetében (3 és több gyerekes családban 

élők, tartósan beteg és fogyatékos gyerekek, nevelésbe vett gyerekek stb.) is érvényesíthető 

az 50%-os kedvezmény. A pontos adatok itt sem ismertek, de a 2013/2014-es oktatási 

statisztika alapján az általános iskolai tanulók körében meghaladja a 220 ezer főt a 

jogosultak száma (az összes kedvezményre jogosult száma nem ismert, 220 559 volt az 

rgyk-ban részesülők száma). 

A középfokú oktatási intézményekben nincs ingyenes étkezésre való jogosultság, 50%-os 

kedvezmény érvényesíthető mind az rgyk-ban részesülő fiatalok, mind a további 

kedvezményezett csoportok esetében. (Itt is csak az rgyk-ban részesülők száma ismert: a 

különböző iskolatípusokban megközelítőleg 72 ezer fiatal lenne jogosult a kedvezményes 

étkezésre, a – kedvezményes és teljes áron térített - étkezésben részesülők száma azonban 

ettől elmarad.) 

Így megközelítőleg 550 ezer gyerek ingyenes étkeztetését ígéri a kormány, és további 

megközelítőleg 100 ezer gyerek kedvezményes étkeztetését. Kérdés, hogy a tanév 180 

napjára vagy az egész évre számítva? A 2016-os költségvetési tervben szereplő forrásokat 

hogyan kalkulálták? Hány gyerekre és milyen ellátásokra? 

A Költségvetési Felelősségi Intézet több forráson alapuló kalkulációja 2014-ben a napi 

egyszeri étkeztetés költségtételeként 500 forinttal számolt (ez elegendő lehet a minőségi 

étkeztetésre, illetve a szállítási költségek egy részét is fedezheti), míg a napi háromszori 

étkezés esetében 650 forinttal a létminimum számításokat figyelembe véve. Ezekkel a 



tételekkel számolva a 2016-os költségvetésben tervezett összeg legfeljebb a tanév 180 

napján elegendő az ingyenes és kedvezményes étkeztetés finanszírozásához.  

További kérdés, hogy mit tervez a kormányzat a probléma – gyerekszegénység, súlyos, 

alapvető szükségletek kielégítetlenségében is jelentkező nélkülözés – csökkentése, 

felszámolása érdekében. A 2016-os költségvetési terv alapján az látható, hogy folytatódik az 

eddigi tendencia. Megerősítést azok a támogatási formák élveznek, amelyekből a 

legszegényebb családok nem vagy csak minimális mértékben részesülnek. 

1. táblázat: A 2016-os költségvetési törvényben szereplő kiadásokhoz, illetve a személyi jövedelemadó 

rendszerben tervezett változásokhoz kapcsolódó összegek alakulása 2015-höz képest 

szociális támogatások 
a változás 
mértéke 
(Mrd Ft) 

családi pótlék -7 

anyasági támogatások 1 

(benne gyed) (7) 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 

ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 11 

összesen 12 

adórendszeren belüli változások és kedvezmények  

családi adókedvezmény 12,5 

szja csökkentés 125 

összesen 137,5 

 

A szegénység csökkentésében évtizedek óta meghatározó családi pótlék összege jövőre sem 

változik, reálértéke 2008 óta folyamatosan csökken. A kedvezőtlen helyzetű családokat 

célzó segély, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági szabályai, az ehhez 

kapcsolódó támogatások köre és nagyságrendje ugyancsak változatlan formában tervezett. 

A családok által igénybe vehető egyéb segélyek szabályozása már 2015-ben jelentősen 

változott, a 2016-os költségvetés jelentős csökkentést tervez a kiadásokban. A 

gyermekneveléshez kapcsolódó egyéb ellátások (gyes, gyed, gyet) közül csupán a 

legszegényebbek körében nem meghatározó ellátás, a gyed esetében tervezik a kiadások 

növelését. A gyes és a gyet összege, a családi pótlékhoz hasonlóan, 2008 óta változatlan és 

2016-ban sem tervezik ennek emelését. A gyermekétkeztetés kiterjesztése fontos 

fejlemény, de ez sem a legszegényebb családok támogatásának kiszélesítését jelenti, hanem 

a bölcsődések és óvodások esetében a teljes körű ellátás felé történő lépés. Az 

adórendszeren belüli fejlesztések (szja csökkentés és a két gyereket nevelő családok 

kedvezményének növelése) a legrosszabb jövedelmi helyzetű ötöd esetében, ahol a 

magyarországi gyerekek 30%-a él, nem jelentenek segítséget.  



Költségvetési összegeket nézve, a legszegényebbek jövedelmében meghatározó szerepet 

játszó támogatások körében a kiadások változatlan szintje, a másik oldalon, az érintett 

csoport által csak nagyon kis mértékben érvényesíthető támogatások esetében, dinamikus 

növekedés látható.  

A családi pótlék összegének 20%-os emelése (az ellátás 2008 óta körülbelül ennyit veszített 

reálértékéből) megközelítőleg 60Mrd Ft költségvetési kiadásnövekedést jelentene. Ez az 

ellátás minden gyereket elér, a támogatás 35%-a a legrosszabb helyzetű jövedelmi ötödhöz 

ér el, szegénységcsökkentő hatása bizonyított. 


