Az alapvető jogok biztosának
Jelentése
az AJB-2028/2012. számú ügyben
(Kapcsolódó ügy: AJB 3894/2012, AJB-7240/2012.)

Előadó: dr. Bene Beáta
Az eljárás megindítása
Az elmúlt időszakban több panasz érkezett hivatalomba a gyermekek közétkeztetésével, vagy annak hiányával kapcsolatban. Jelentésemben egyenként és összességében is vizsgálom a helyzetet, külön kitérve a korábbi jelentésemben tett megállapítások következményeire. 
1/ Az AJB 2028/2012. számú ügy panaszosa 2012 év elején a helyi közoktatási intézményekben nyújtott térítésmentes gyermekétkeztetés megszorításával kapcsolatos intézkedéséket sérelmezte. A beadvány szerint Csemő Község önkormányzata 2012. január elsejétől a 78/2011. (XII. 13.) számú határozatával úgy döntött, hogy a helyi általános iskolában és óvodában a kedvezményes étkeztetésre jogosult gyermekek számára a teljes étkezés helyett csak az ebédet biztosítja kedvezményesen, tízórait és uzsonnát nem.
2/ Az AJB 3894/2012. számú ügyben a nemzetiségi nevelést-oktatást folytató középiskolák helyzetét feltáró hivatalból indított vizsgálat keretében munkatársaim helyszíni vizsgálatot tartottak 2012 decemberében a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Középiskola és Kollégiumban. A vizsgálat részét képezte a nemzetiségi nevelésen, oktatáson kívül, az intézményben biztosított gyermekétkeztetés körülményeinek helyszínen való felmérése. 
3/ Az AJB 7240/2012. ügyszámon az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. § (4) bekezdése alapján hivatalból indítottam vizsgálatot a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság fenntartásában működő közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés körülményeinek feltárása érdekében, mivel olyan panasz érkezett hozzám, amely a fenntartó eljárását sérelmezte. Eszerint a fenntartó egy intézményében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a napi háromszori étkezés helyett csak az ebédet biztosítja. Az egyedi beadvány vizsgálatát hatásköröm hiánya miatt – azt nem a jogosult terjesztette elő – elutasítottam, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a panasz természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintheti, hivatalból vizsgálatot rendeltem el. Az Ajbt. 1. § (2) bekezdésének értelmében az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít többek között a gyermekek, illetve a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelmére. 
Vizsgálatom során, az Ajbt. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
–	tájékoztatást kértem Csemő Község polgármesterétől a gyermekétkeztetésre vonatkozó helyi szabályozás megváltoztatásának indokairól és a kialakított gyakorlatról;
–	az egyházmegye közoktatási intézményeinek fenntartásáért felelős szervhez fordultam tájékoztatást kérve a fenntartásában lévő valamennyi közoktatási intézményben biztosított gyermekétkeztetés főbb adatairól; 
–	megkerestem a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Középiskola és Kollégium igazgatóját e kérdéssel összefüggésben.

Az érintett alapvető jogok és elvek
– A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye: „Magyarország független demokratikus jogállam.” [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés] és „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.” [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés]
– Az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye: „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” [Alaptörvény XV. Cikk (4) – (5)]
– A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” [Alaptörvény XVI. Cikk (1) bekezdés]

Az alkalmazott jogszabályok
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Knt.)
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Kvtv.)

A megállapított tényállás
1/ Az AJB-2028/2012. számú ügyben Csemő Község Önkormányzatának polgármestere tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő iskolában a megkeresés időpontjában 364, az óvodába 167 gyermek jár, ebből 422 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, további 19 fő pedig 50%-os kedvezménnyel jogosult igénybe venni az iskolában nyújtott étkeztetést.
Az étkezési térítési díjakat a képviselő-testület a 18/2011. (XII. 20.) rendeletével állapította meg. Az általános iskolában fizetendő térítési díj (Áfa nélkül) havi 462 Ft, ebből a tízórai 105 Ft, az ebéd 290 Ft, az uzsonna 67 Ft, az óvodában 403 Ft, ebből a tízórai 93 Ft, az ebéd 244 Ft, az uzsonna 66 Ft. 
A költségvetési normatívából, mely 2012-ben 68.000 Ft gyermek/év nem lehetett megfelelő színvonalú napi háromszori gyermekétkeztetést biztosítani. A költségvetési törvényre figyelemmel a kötelezően biztosítandó napi egyszeri több fogásos meleg étkezést tartotta az önkormányzat alapvetően szükségesnek, erről a 78/2011. (XII. 13.) határozattal döntött: „Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január l-től a Nefelejcs Óvodában és a Ladányi Mihály Általános Iskolában az ingyenesen étkeztetés igénybevételére jogosult gyermekek részére naponta egyszeri többfogásos meleg ebédet biztosít a központi normatívából. Lehetőséget biztosít arra, hogy térítési díj fizetése ellenében tízórait és uzsonnát is igénybe vehessenek a gyermekek.” E döntés meghozatala előtt a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv szerint a vitában a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzatnak a 2011-es évben 6 millió Ft-ot kellett pótolnia a gyermekekre kapott étkezési normatívához. Ezt a következő évben nem tudja vállalni, ezért merült fel, hogy térítésmentesen étkező gyermekeknek csak az ebédért ne kelljen fizetniük, a tízórai és az uzsonna árát a szülőkkel ki kell fizettetni. A polgármester azt is elmondta, hogy „a jogszabály alapján a normatívából napi egyszeri többfogásos meleg ételt kell biztosítani a gyerekeknek. Az önkormányzat nem akarja, hogy egyetlen gyermek is éhezzen, de a költségeket csökkenteni kell. Össze kell fogni és a szülőket meggyőzni arról, hogy a tízórai és az uzsonna költségét fizessék meg. Az osztályfőnököknek fel kell mérni az igényeket.”
A szülőket az önkormányzat döntéséről mind az iskolában, mind az óvodában értesítették.
A normatív kedvezményre jogosult gyermekek (minden nap) térítésmentesen kapnak tízórait az étkezési normatívákon felül, valamint pályázati forrásból tejet, tejterméket és gyümölcsöt biztosítanak számukra.
A képviselő-testület döntése előtt egyeztetett az intézményvezetőkkel, valamint a szülőkkel is. Kölcsönös egyetértetés volt abban, hogy az ebéden túli kisétkeztetés az óvodában biztosított. Az iskolába a gyermekek pedig bevihetik az otthon csomagolt tízórait, valamint a büfében igény szerint vásárolhatnak. 
A polgármester kifejtette, hogy az élelmezésvezető minden nap átküld „bizonyos mennyiségű” uzsonnát az óvodába azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülője otthon ezt nem biztosítja. Az intézményvezetők külön figyelnek arra, hogy egyetlen gyermek se éhezzen, s amelyik gyermek kisétkezése az alább leírtak formájában sem elégséges, a szociális bizottság támogatást nyújt részükre az étkeztetés biztosításához. 
2/ Az AJB-3894/2012. számú ügyben az igazgató a kazincbarcikai helyszíni vizsgálatkor arról tájékoztatta a vizsgálatot végző munkatársaimat, hogy az iskola korábban teljes térítésmentességet biztosított az iskola tanulói számára, amikor még saját főzőkonyhával rendelkeztek. Jelenleg a város gimnáziumából hozzák az ebédet és az iskola általánosságban nem biztosítja a kedvezményre jogosultak számára az 50 %-os térítési díj kedvezményt sem. Helyette külön kérelemre 20 fő részesül extra kedvezményben, ebben az esetben az ebédelő gyermek havi 500,- Ft-ot fizet az étkezésért, a térítési díj fennmaradó összegét pedig egy magánszemély támogató fizeti be helyette. Az igazgató ugyanakkor más összefüggésben elmondta azt is, hogy az iskolába járó gyermekek 1/3-a hhh-s, míg 2/3-a hh-s. 
Az igazgató ezt követő írásbeli megkeresésemre már az alábbi tájékoztatást adta: Az étkezési térítési díjak összegét (reggeli: 215 Ft, ebéd: 280 Ft, vacsora: 215 Ft) a fenntartó határozta meg, aki az ételt külső szolgáltatótól vásárolja és az intézményben melegítőkonyha működik. 
Az intézmény tanulóinak létszáma 608 fő, az iskolának jelenleg nincs általános iskolai tanulója. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 314 fő, tartósan beteg 2 fő, hozzávetőleges adatok szerint a három vagy több gyermekes családban élő tanulók száma 127 fő. Az intézményben háromszori étkezést csak kollégisták vehetnek igénybe, létszámuk 32 fő, ebből kedvezményesen étkezik 21 fő. Csak ebédet 26 főnek biztosítanak, amelyből 20 fő étkezik kedvezményesen.
A kedvezményes (50%-os) étkezés igénylés benyújtásával, az igazolások bemutatásával igényelhető. Erről beiratkozáskor és tanévkezdéskor is tájékoztatják a szülőket, tanulókat, azt a tanév során bármikor igénybe lehet venni. A finanszírozás állami normatívából történik a vonatkozó jogszabályok alapján. 
3/ Az AJB-7240/2012 számú ügy előzményeként az egyedi panaszból tudomásomra jutott, hogy az orosházi iskola igazgatója a kedvezményes étkeztetés igénybevételével kapcsolatosan két tájékoztatót készített a szülők számára. Az egyik szerint: „A kedvezményes étkeztetésben részesülőknek az új tanévben csak ebéd megrendelését tudjuk biztosítani. Kérjük az érintetteket tízórairól és uzsonnáról más módon szíveskedjenek gondoskodni! Az ebédet változatlanul meg tudjuk rendelni minden igénylő számára, de tízórait és uzsonnát csak azok rendelhetnek az iskolában, akik az étkezésért teljes árat fizetnek, semmilyen kedvezményre nem jogosultak. Az ok: a rendelkezésre álló normatívából ennyire telik. A fentiek ismeretében kérjük, töltsék ki az alábbi nyilatkozatok közül az A vagy B jelűt és szeptember 3-án, hétfőn reggel juttassák el az osztályfőnökhöz.” 
A másik tájékoztató szerint: „Mint azt már tudják, a kedvezményes étkeztetésben részesülőknek az új tanévben csak az ebéd megrendelését tudjuk biztosítani. Az ok közismert: a rendelkezésre álló normatív támogatás nem elégséges, sőt, abból még ennyire sem telik. A napközis konyha napi 128 Ft-ért tud tízórait és ugyanennyiért uzsonnát biztosítani azoknak, akik ezt igénylik. Megrendelni és befizetni az ebédfizetéssel egy időben lehet itt az iskolában. Ha semmilyen módon nem tudnak gyermekük részére tízórait és uzsonnát biztosítani, kérem, tájékoztassák erről az osztályfőnököt! Mondják el, beszéljék meg vele, milyen megvalósítható megoldást javasolnak! Részben a szülők, részben az osztályfőnökök, részben jóindulatú támogatók együttműködésével el kell érnünk, hogy éhező gyermek ezután se legyen iskolánkban!”
A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója kifejtette, hogy a főhatóság fenntartásában működő orosházi Eötvös József Katolikus Általános iskola és Óvoda rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekei részére a napi háromszori étkezést biztosítják. A fenntartóhoz e tárgyban bejelentés nem érkezett. A főigazgató válaszában ugyanakkor nem utalt az egyedi panaszban előadott szülők számára készült felhívásokra, válaszához ellenben mellékelte az intézmény szülői közösségének nyilatkozatát, amely értelmében a szülői szervezet 2012. október 17-én tartott ülésén megtárgyalta az iskolában tanulók étkezésének helyzetét. Majd ezt követően a szülői közösség kinyilvánította, hogy „tudomásuk szerint az intézménybe járó valamennyi tanuló részére biztosított a napi háromszori étkezés”.
A főigazgató megkeresésemre a főhatóság fenntartásában lévő valamennyi óvoda és általános iskolai oktatási intézmény tekintetében tájékoztatott a 2012. október 1-jei állapotnak megfelelően az egyes intézményekbe járó és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számáról, valamint az iskolai étkezés egyes formáit igénybevevő gyermekek számáról. A főhatóság a vizsgált körben összesen 28 intézmény és a hozzájuk tartozó tagintézményekre nézve szolgáltatott adatot. 
Az Iskolai Főhatóság több adatszolgáltatással érintett intézményében ugyanakkor egyszerre folyik óvodai nevelés és iskolai oktatás, és adatszolgáltatáskor a gyermekek étkeztetésben való részvételével kapcsolatos adatok rendelkezésre bocsátásakor azonban az adatokat nem bontották külön óvodára, illetve külön az iskolára. A vizsgálat szempontjából ezek az intézményi adatok nem voltak értelmezhetőek, mert az óvodában háromszori étkezésben részesülő gyermekek adatait is magában foglaló összesített szám (Dóc, Battonya, Gyomaendrőd, Makó, Mezőtúr, Pusztaföldvár) nem alkalmas a ténylegesen kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatainak feltárása. 
Az intézmények adatait elemezve megállapítottam, hogy Balástyán, a békéscsabai Savio Általános Iskola nagybánhegyesi intézményben, Csanádapácán, Csongrádon, Dócon, Gádoroson, Gyomaendrődön, Kétsopronyban, Kevermesen, Kübekházán, Orosházán, Pusztaföldváron és Tiszaszigeten fenntartott általános iskolákban összesen 13 intézményben a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma meghaladja a napi háromszori étkezést igénybevevő gyermekek létszámát. Legjelentősebb eltérés négy intézményben van. A gádorosi iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 177 fő, ugyanakkor az iskolában csak ebédet biztosítanak, a kisétkezések egyetlen gyermek számára sem biztosított. Orosházán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma szintén 177 fő, az iskolában 13 tanuló étkezik napi háromszor. Balástyán a térítésmentes étkezésre jogosult 117 gyermek van, míg háromszori étkezést 64 fő vesz igénybe. A csanádapácai iskolában 81 fő jogosult étkezési kedvezményre, de az iskola tanulói közül csak 20 fő étkezik naponta háromszor.
Megállapítottam továbbá, hogy a Savio Általános iskola gerendási intézményében, valamint Gádoroson, Kétsopronyban lévő iskolákban a napi háromszori étkezés egyáltalán nem biztosított.
Külön kiemelendő a Kaszaper településen lévő Mátyás király Óvoda és Általános Iskola, ahol a helyi önkormányzat az intézmény valamennyi tanulója, gyermeke számára térítésmentes étkeztetést biztosít, összesen 115 gyermeknek, amelyből 106 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A vizsgálat megállapításai
I. A hatáskör tekintetében
A feladat- és hatáskörömet, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságaimat az Ajbt. határozza meg. A törvény 18. § (4) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa a hatóságok tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytathat. A hivatalból indított eljárás természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására vagy egy alapvető jog érvényesülésének átfogó vizsgálatára irányulhat.
A 18. § (2) bekezdése a) pontja alapján hatóság az a közszolgáltatást végző szerv – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában működik – amely állami vagy önkormányzati feladatot lát el, illetve e feladat ellátásában közreműködik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.) 4. § 9. pontja alapján fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és – e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen – a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. A Knt. 74. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.
A Knt. 32. § (2) bekezdés kimondja, ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a kormányhivatal az egyházi fenntartású intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére nemzetközi szerződés alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat tételére az adott egyház belső szabályzata szerint jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége is jogosult.
Végül, de nem utolsó sorban az Ajbt. 1.§ (2) bekezdése szerint a biztos tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak a védelmére.
A fentiek alapján az ügy tekintetében az ombudsman vizsgálati jogosultsága mind az állami, mind a nem állami fenntartású köznevelési intézmények tekintetében – az Ajbt. hatásköri szabályai értelmében – egyértelműen fennáll. 

II. Az érintett alapvető jogok és elvek tekintetében
1. Az Alkotmánybíróság már működése első éveiben elvi éllel állapította meg, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Az Alkotmánybíróság szerint a jogbiztonság az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes jogszabályok világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak legyenek a norma címzettjei számára.1 Az irányadó alkotmánybírósági tézisek szerint a jogállamiság elvéből folyó követelmény a közhatalom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított működési rendben a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket.2
2. Az Alaptörvény XV. Cikk (4) bekezdése szerint Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. A következő bekezdésben rögzíti, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Az Alaptörvény tehát a gyermekeket gondoskodásra szoruló és külön védelmet igénylő csoportként emeli ki. A Kommentár hangsúlyozza továbbá, hogy a megkülönböztetés általános tilalma alóli kivételt jelent az Alaptörvény azon rendelkezése, amely alapján Magyarország az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedéseket is tesz. E rendelkezés értelmében az egyenlőség tartalmi megvalósulását szolgáló, az esélyegyenlőtlenség felszámolása érdekében tett pozitív megkülönböztetés megengedett.
Az esélyegyenlőség elősegítése az állam részéről egy jogi lehetőséget biztosít, ugyanakkor bizonyos, valamely tulajdonságuk (pl. életkor, betegség, testi fogyatékosság) miatti sajátos, kiszolgáltatottabb helyzetük miatt objektíve hátrányba kerülő személyek csoportjainál az állami beavatkozás nem fakultatív feladat: az állam itt köteles hatékony lépéseket tenni az eredendően és súlyosan egyenlőtlen helyzet felszámolására. 
Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint az állam szabadságot élvez abban, hogy milyen módon, milyen jogi, normatív és anyagi eszközökkel teljesíti az esélyegyenlőség előmozdítására vonatkozó alkotmányos kötelezettségét, mint államcélt: figyelembe kell venni és mérlegelni lehet az eszközök megválasztásában az állam teherbíró képességét. Nem vitatható ugyanakkor, hogy az esélyegyenlőség megvalósításának – az Alaptörvény által is nyomatékosítva – a legmesszebbmenőkig eleget kell tenni a gyermekek, különösen a beteg gyermekek esetében.
3. A gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án egyhangúan fogadta el és 1990. szeptember 2-án lépett hatályba. A következő évtizedben az ENSZ tagállamok – két ország kivételével – ratifikálták. Ezzel az Egyezmény a legszélesebb körben elismert nemzetközi emberi jogi szerződéssé vált. Magyarország, mint az Egyezményt ratifikáló országok egyike,3 nemzetközi kötelezettséget vállalt, hogy érvényesíti a gyermekek alapvető jogait és gyakorlatban alkalmazza az egyezmény előírásait. 
Az Egyezményben részes államok, a dokumentum 24. cikkében elismerték a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen, és erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától. 
A fenti jog teljes körű megvalósításának biztosítására, a részes államok vállalták, hogy alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy küzdjenek a betegség és az alultápláltság ellen, valamint tájékoztassák a társadalom valamennyi csoportját és különösen a szülőket és a gyermekeket a gyermek egészségére és táplálására.
Hazánk Alaptörvénye a XVI. Cikk (1) bekezdésében a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát rögzíti, kimondva, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szakirodalom szerint „a gyermek mind az alapjogok alanya oldalán az életkorból adódó hátrányokat az állam oldaláról az az intézményvédelmi kötelezettség egyenlíti ki, hogy az államnak aktívan kell cselekednie a gyermekek alapvető jogainak előmozdítása, érvényesülése és védelme érdekében. […] A gyermekjogok sajátossága, hogy a gyermekjogi jogviszonyok nem két-, hanem hárompólusúak. A jogosult gyermek és az intézményvédelmi kötelezettségekkel bíró állam mellett a jogviszony harmadik szereplője a szülő. […] A szülő és gyermeke közötti viszonyban is érvényesülnek a gyermek alapvető jogai, amelyek határok közé szorítják a szülői döntési lehetőségeket. […] Az államhoz hasonlóan a szülőt is terheli a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem és gondoskodás nyújtásának kötelezettsége. Ez utóbbi feladatának teljesítéséhez az állam segítséget nyújt a szülőnek. Ugyanakkor az államnak a gyermekek védelmére vonatkozó kötelezettsége a gyermeknek akár a szüleivel szembeni védelmezését is megalapozhatja, a gyermek védelme érdekében az állam korlátozhatja is a szülőnek a gyermekével kapcsolatos jogait”4

III. Az ügy tekintetében
1/ Előzmények
A gyermekek közétkeztetésével összefüggésben álláspontomat – közoktatási5, és a gyermekvédelmi6 intézményekben, valamint a speciális étkezési igényű gyermekek7 számára nyújtott közétkeztetéssel összefüggő vizsgálataim eredményeként készült – jelentéseimben foglaltam össze. Az AJB-560/2011. számú jelentésemben megállapítottam, hogy a közétkeztetés átfogó szabályozásának hiányában nem megoldott a minőségi szolgáltatás, amely a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával – a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggésben okoz visszásságot. Szükségesnek tartottam egy egységes, a gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabály megalkotását, amely a közétkeztetést komplex módon, annak a jelentésben feltárt valamennyi területére (a közétkeztetés fogalmára, intézményi körére, forrásaira, költségeire, térítési díjak megállapítására, minőségi és mennyiségi követelmények meghatározására, a speciális igényű gyermekek étkezésének biztosítására, az iskolai büfék élelmiszer és ital kínálatára, a párhuzamos hatósági ellenőrzések megszüntetésére, az egészséges ivóvíz használatára, az iskola-egészségügy e téren való megerősítésére, a főzés és kulturált étkezés tárgyi és személyi feltételeire) egyaránt kiterjed. 
A fenti visszásságra tekintettel kértem a Kormány intézkedését atekintetben, hogy kezdeményezze a közétkeztetésre vonatkozó szabályrendszer átfogó felülvizsgálatát és megfelelő szintű rekodifikációját.
Az Országgyűlés ezt követően módosította a Gyvt-t1, miszerint „felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermekétkeztetésre vonatkozó részletes szabályokat.” A gyermekétkeztetés szabályainak megalkotására vonatkozó jogalkotási kötelezettségének a Kormány a mai napig nem tett eleget. 

2/ A gyermekétkeztetést meghatározó jogszabályi környezet
Vizsgálatomnál figyelemmel voltam az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 50. § (3) bekezdése, rendelkezik arról, hogy a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 41. § (1) bekezdésének értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként többek között a családban élő gyermekek életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni. A törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja rögzíti, hogy a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni többek között az óvodában, az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban és az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretébe nyújtott étkeztetésre.
Az étkezésre vonatkozó kevésbé részletes rendelkezéseket a Gyvt. 151. §-ának (2) bekezdése határozta meg kimondva, hogy az iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 
E rendelkezés azonban 2012. július 26-ától módosult. A módosításhoz fűzött indokolás szerint, „az új szabályozás az óvodában, iskolában történő gyermekétkeztetés területén kialakult problémát rendezi. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.) és a gyermekvédelmi törvény egymáshoz való viszonya, illetve a gyermekvédelmi törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozása ugyanis jogértelmezési vitára ad okot arra vonatkozóan, hogy kötelező-e az óvodának, iskolának biztosítania a gyermekétkeztetést. A gyermekvédelmi törvény a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülése érdekében egyértelműen rögzíti a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai között, hogy az óvodában, iskolában kötelező megszervezni a gyermekek étkeztetését.” A módosítás nem csak azt rögzítette, hogy a köznevelési intézményekben az étkeztetést biztosítani kell, hanem egyben a fent hivatkozott szakasz meghatározta annak módját is az alábbiak szerint: „Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.”
A köznevelésre vonatkozó szabályok értelmében 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartójának személyében változás állt be, az önkormányzatoktól az iskolák fenntartói jogát átvette az állam, így ismételten szükségessé vált az iskolai gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó szabályok újrafogalmazása. Az év elején hatályba lépett – és jelenleg is hatályos – Gyvt. 151. § (2) bekezdése meghatározza a köznevelési intézmények esetében kinek, milyen módon kell a gyermekétkeztetést biztosítania. „Ha a szülő eltérően nem rendelkezik a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben – a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével – az étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.”
Az étkeztetés térítési díjával kapcsolatos szabályok1 értelmében, ha az étkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat továbbra is a települési önkormányzat állapítja meg.9 A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 
A gyermekétkeztetés esetén nyújtandó (normatív) kedvezményeket a Gyvt. 151. § (5) bekezdése meghatározza, amelyek csak egy jogcímen vehetőek igénybe. A hivatkozott szakasz a) pontja alapján térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani, azaz a napi háromszori étkezést térítésmentesen kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodásnak, és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekeknek. Ettől eltérő mértékű kedvezményre jogosultak a középiskolába járó gyermekek, miszerint fenti szakasz b) pontjának értelmében az előző csoportba nem tartozó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után, és a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, valamint a szociális törvény hatálya alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén kedvezményként az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a Gyvt. 19. § (2) bekezdése szabályozza, amely az egy főre jutó jövedelem mértékétől függ. A jogosultság fennáll, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500 Ft) 130%-át.10 A jogosultság akkor is fennáll, ha az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át11 és a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, nagykorúvá vált; illetve nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
A gyermekek étkeztetéséhez további kedvezmény adható a Gyvt. 151. § (9) bekezdése alapján, amelyet a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján állapíthat meg.

3/ Az ügy érdemében
3.1 A tudomásomra jutott információk között több alkalommal ellentmondást észleltem. Így az Iskolai Főhatóság által rendelkezésemre bocsátott szülői közösség nyilatkozata, illetve a hivatalbóli vizsgálatot megelőzően hivatalomhoz benyújtott egyedi panasz keretében a szülők számára megküldött iskolai tájékoztatók tartalma között. További ellentmondást véltem felfedezni a kazincbarcikai középiskola igazgatója által a helyszíni vizsgálatnál szóban előadott körülmények, majd az írásbeli megkeresésemre nyújtott tájékoztatása között. Ezen ellentmondásokat azonban ombudsmani eszközökkel nem állt módomban feloldani, hiszen a hatáskörömet meghatározó jogszabályi rendelkezések értelmében olyan alakszerű bizonyítási eljárást, amely a bíróság, illetve más hatóság előtt lehetséges, nem végezhetek. Az előzőekre tekintettel megállapításaimat csak az írásbeli megkeresésekre adott a közszolgáltatás nyújtására köteles (illetve abban közreműködő) szervek vezetői által adott tájékoztatások alapján teszem meg. 
Vizsgálatom kiindulópontját a csemői köznevelési intézmények esetében az étkeztetési feladat ellátására kötelezett önkormányzat képviselő-testületének határozata és az ülés jegyzőkönyve, az Iskolai Főhatóság és a kazincbarcikai iskola vonatkozásában kizárólag a tárgy megítélése szempontjából releváns adatok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és a napi háromszori, illetve kazincbarcikai iskola tekintetében az iskolában kedvezményes étkeztetést igénybevevő gyermekre vonatkozó adatok összevetése képezte.
Kazincbarcikán az intézmény 608 fős tanulójából rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 314 fő és tartósan beteg 2 fő. Az iskola hozzávetőleges adatai szerint a három vagy több gyermekes családban élő tanulók száma 127 fő. Az előző adatok között vélhetően átfedés is van, ami azért fontos, mert a különböző jogcímek alapján járó kedvezmény csak egy jogcím szerint vehető igénybe. Az iskolában ebédet igénybevevő tanulók száma 26 fő, ebből kedvezményesen 20 fő étkezik. A Gyvt. szerint a jogosult középiskolás tanulót az étkezésnél 50%-os térítési díj kedvezmény illeti meg, napi 140 Ft-ért.
Megállapítom, hogy az iskola tanulóihoz és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek arányához képest az ebédet, illetve a kedvezményes térítési díjú étkezési lehetőséget csak minimális számú gyermek veszi igénybe. Az intézmény színvonalas étkezője e létszámnál sokkal több gyermek kulturált körülmények közötti és megfelelő minőségű étkezés igényét tudná biztosítani. A vizsgálat alatt ugyanakkor nem derült fény arra, hogy a kedvezményes étkezést a jogosultak nagy száma (az iskola létszámának több mind kétharmada) ellenére, miért csak néhányan – a tanulók 6,4 százaléka12 – veszi igénybe. E tény – álláspontom szerint – több dologra is visszavezethető, mint pl. a jogosultság feltételei ismeretének hiányára, a kedvezményben részesítés eshetőleges, előre nem kiszámítható voltára, tényleges kedvezményes étkeztetés forrásainak hiányára.
Az Iskola Főhatóság 13 intézményében a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma meghaladja a háromszori étkezést igénybevevő gyermekek számát, illetve több iskolájában csak az ebéd biztosított a tanulóknak. Az Iskolai Főhatóság által fenntartott óvodákban a napi háromszori étkezés az adatok szerint megoldott. Az általános iskolák 1-8. évfolyamára járó és kedvezményes étkeztetésre jogosult gyermekek esetében a napi háromszori étkezés (déli meleg főétkezést és két további étkezést) az adatok összevetése alapján nem fedi le a jogosulti kört annak ellenére sem, hogy a háromszori étkezést igénybevevő létszámban benne vannak a térítési díj ellenében étkező gyermekek is. Ha e tényhez hozzárendeljük a csak ebédelő gyermekek számát, pl. Orosházán, ahol az iskola összes tanulójából 13 fő étkezik az intézményben háromszor, és 273 fő csak ebédel, ugyanakkor a térítésmentes háromszori étkezésre 177 fő lenne jogosult, ez alapján valószínűsíthető, hogy a kedvezményre jogosultak is csak ebédelnek. Álláspontom szerint ez azt jelenti, hogy az arra jogosult gyermekek/szüleik – a jelen vizsgálat keretei között fel nem tárható okok miatt – nem igénylik a számukra egyébként térítésmentesen igénybe vehető teljes körű, azaz a kisétkezéseket is magában foglaló háromszori étkezést.
Csemő Község Önkormányzata a feltárt tényállás szerint az állami normatíva szűkössége és a Gyvt. vonatkozó szabályának értelmezése alapján döntött arról, hogy 2012. január l-jétől a helyi óvodában és általános iskolában az ingyenesen étkeztetés igénybevételére jogosult gyermekek részére naponta csak egyszeri többfogásos meleg ebédet biztosít, ugyanakkor térítési díj fizetése ellenében tízórait és uzsonnát igényelhetnek a gyerekek. Álláspontom szerint az iskolai étkeztetés mindenkor háromszori étkezés biztosítását jelentette, amely ebédből és két kisétkezésből áll. Az étkezések száma azonban – mivel azt jogszabály nem határozta meg – a jogalkalmazásnál értelmezési vitára adott okot, ezért magam is kezdeményeztem az AJB- 560/2011. számú jelentésemben a vonatkozó szabályok módosítását, amely tényt a jogalkotó is felismert és 2012 júliusában hatályba lépett módosítással immár megállapította az étkezések számát. Az önkormányzatot e módosítást követően kerestem meg, amely az előző évben hozott döntésének változatlan fenntartásáról tájékoztatott. 
A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy Csemő Község Önkormányzata képviselő-testületének 78/2011. (XII. 13.) határozata, amelyben a kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek számára csak a déli főétkezés biztosításáról döntött ellentétes a Gyvt. 151. § (2) bekezdésben előírt feladat-ellátási kötelezettséggel.

3.2 Csemő Község Önkormányzatának az a döntése, hogy a jogosultak számára csak az ebédet biztosítja kedvezményesen, és az iskola feladatául szabta a szülők meggyőzését arról, hogy jogosult gyermekük számára a kisétkezéseket csak külön térítési díj megfizetése mellett igényelje nem jogszerű. Vélhetően ezzel a gyakorlattal azonos szándék vezethette az Iskolai Főhatóság által fenntartott intézmények vezetőit, mikor élve a lehetőséggel a szülői nyilatkozatok alapján az igényjogosult gyermekek számára csak az ebédet biztosítják. A hatályos Gyvt. 151. § (2) bekezdése ugyanis a háromszori étkezés biztosítását csak akkor teszi kötelezővé, ha a szülő másként nem rendelkezik. 
A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy az étkeztetés biztosítására kötelezettek – költségvetési okokra hivatkozással – kedvezményesen az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek számára a déli fő étkezést, a vizsgált középiskolában a kedvezményes étkezést (50%-os) pedig a jogosultak nagy száma ellenére csak minimális létszámú gyermek számára biztosítják. Élve a jogszabály adta lehetőséggel a fenntartók, iskolavezetők a szülőket arra hívják fel, hogy mivel a fenntartó anyagi megfontolásból, takarékosságból nem tudja biztosítani a teljes étkeztetést, nyilatkozzanak arról, hogy gyermekük számára csak az ebédet igényelik. E gyakorlat a hátrányos helyzetű településeken élő, és szociálisan rászoruló gyermekek tekintetében különösen méltánytalan. 
Álláspontom szerint a gyermekek egészséges fejlődését – amit az Alaptörvény a XVI. cikkében rögzít – mindenképen csak olyan szabályozás szolgálhatja, amely az arra szociálisan rászoruló gyermekeknél a gyermek érdekét szem előtt tartva biztosítja az élettanilag szükséges étkezéseket és nem csak az ebédet, hanem a kisétkezéseket is. E követelménnyel pedig – különösen, ha az a gyermek számára kedvezményesen, térítésmentesen, alanyi jogként vehető igénybe – ellentétes az a rendelkezés, hogy a szülő a gyermekének alanyi jogon járó szolgáltatásról lemondjon. Különösen, hogy e döntés esetében a feltárt körülmények szerint vélhetően nem a szülő önkéntes elhatározásán, hanem a közszolgáltatás nyújtására köteles szerv hatékony nyomásgyakorlásán alapul. 
Nemcsak a szülőt, hanem az államot is terheli a gyermek megfelelő testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelem és gondoskodás nyújtásának kötelezettsége. Ez utóbbi keretében támogatást nyújt, az államnak ugyanakkor a gyermek védelmére vonatkozó kötelezettsége a gyermeknek akár a szüleivel szembeni védelmezését is megalapozhatja, különösen, ha a szülő döntését más által befolyásoltan hozza meg, ebben az esetben véleményem szerint a szülő joga is korlátozhatóvá válik. Ez biztosíthatja egyben a szociálisan rászoruló gyermek számára az állam által nyújtott támogatás gyermekek érdekei szerinti felhasználását, ezáltal pedig a szociális helyzetükből származó hátrányok leküzdését, az esélyegyenlőség megteremtését is. 
A gyermekétkeztetés kapcsán a szülő eltérő rendelkezési lehetőségét csak abban az esetben tartom elfogadhatónak, ha a gyermek az étkeztetést térítési díj, (vagy esetlegesen részleges térítési díj) megfizetése mellett veszi igénybe.

3.3 Az iskolákban a gyermekek étkeztetését a tanítási napokon kell biztosítani, a tanítási napok számát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletek13 évente állapítják meg, amely egy tanítási évben általában 180 nap körül tanítási napot jelent. Vizsgálatom megindításakor a gyermekétkeztetéshez biztosított állami normatíva éves szinten gyermekenként 68.000 Ft volt. E két tényező alapján egy gyermekre, egy napra jutó normatíva összege megközelítőleg 378 Ft, amelyből számára az élettanilag szükséges háromszori étkezést kellett biztosítani, akkor ha a feladatellátására kötelezett a gyermekek étkeztetéséhez nem biztosított többletforrást. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az általános iskolás tanulók háromszori étkezésének tényleges térítési díja (nyersanyag normája) ezt az összeget az Iskolai Főhatóság általános iskoláiban szinte minden egyes intézményben meghaladta (pl. Csemő), vagy éppen e közelében volt. 
Vizsgálatom során figyelemmel voltam arra, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Kvtv.) változtatott a gyermekek étkezésére fordítható állami normatíva összegén. A törvény a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásáról szóló 2. sz. mellékletének II/3. pontjában az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására éves előirányzatként 44.799,3 millió forintot, fajlagos összegként 102.000 forint/fő/évben határozta meg a normatíva mértékét. Kimondta, hogy az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.
A Kiegészítő szabályok 4/ pontja értelmében a fenti hivatkozott II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2013. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. 
A Kvtv. 35. § (1) bekezdés a) pontja értelmében pedig a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig megillető normatív és egyéb hozzájárulást a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 2012. december 31-én hatályos 38. § (1) bekezdés a)-e) és h) pontjának, (2), (3) és (5)-(9) bekezdésének szabályait a b)-s) pontok figyelembevételével kell megállapítani.
A Kvtv. fent idézett kiegészítő szabályának 4. pontjában megfogalmazott igényjogosultsági feltétel nem tesz különbséget, hogy a kedvezményes étkezésre jogosult gyermek csak ebédet, vagy háromszori étkezést vesz igénybe. A támogatás tehát ugyanakkora abban az esetben, ha a gyermek csak az ebédet veszi igénybe, mint amikor a gyermek számára háromszori étkezést nyújtanak, noha azoknak eltérő a költségvetési vonzata, az ebédnél többe kerül, ha a kötelezett még e mellé tízórait és uzsonnát is nyújt. 
E rendelkezés szerint egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Ez alapján az étkezési szolgáltatásnyújtására kötelezettben felmerül (mintahogyan az Csemő Község Önkormányzatánál is feltárásra került), hogy a gyermekétkeztetési kötelezettségnek jogszerűen eleget lehet tenni csupán egyszeri, többfogásos meleg ebéddel. Ugyanakkor a Gyvt. – a szülő eltérő rendelkezésének hiányában – háromszori étkezés nyújtását írja elő. A két azonos szintű jogszabály, törvény közötti koherencia zavar is előidézheti, hogy a feladat ellátásra kötelezettek másként értelmezik a közszolgáltatás nyújtásának teljesítését.
Ebből következően megállapítom, hogy a Kvtv. 2. számú melléklete kiegészítő szabályának 4/ pontja és a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében megfogalmazott – a gyermekétkeztetés napi számának meghatározásával kapcsolatos – szabályai közötti ellentmondásos szabályozás a jogalkalmazói gyakorlatban értelmezési vitára ad(hat) okot.
Mindezekre tekintettel megállapítom, hogy a Gyvt. 151. §-ában megfogalmazott azon szabály, mely szerint a szociálisan rászoruló gyermek szülőjét felhatalmazza az étkezés igénybevételének a lemondására a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggésben visszásságot okoz. A feltárt gyakorlat továbbá, miszerint a közszolgáltatás nyújtására kötelezett szerv a szolgáltatást nem teljes körűen biztosítja, illetve a Gyvt. és Kvtv. elemzett szakaszai közötti koherencia zavar a jogállamiság elvből fakadó jogbiztonság követelményébe ütközik, alapjogi visszásságot idéz elő, és tart fenn.
Gyermekjogi ombudsmanként is folytatott vizsgálataim, alapjogi monitoring tevékenységem során számos, a létminimum határán vagy az alatt élő közösség alapjogainak érvényesülése került a szakmai elemzések fókuszába. A hátrányos helyzetű, leszakadó kistérségek egyre nagyobb pénzügyi gondjai olykor nehéz kompromisszumokra kényszerítik a települési vezetőket. Mindezzel együtt a gyermekek mindenek fölött álló érdekének egyetemes jelentőségére mindenkori kötelességem felhívni valamennyi érintett figyelmét.

Intézkedésem
A jelentésemben feltárt, alapvető jogokkal összefüggő visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében:
1/ az Ajbt. 37. §-a alapján felkérem emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja felül a Gyvt. 151. § (2) bekezdését, annak érdekében, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a teljes körű étkeztetés biztosítása alanyi jogon történjen és ne függjön a szülő rendelkezésétől;
2/ az Ajbt. 37. §-a alapján felkérem a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttesen előkészítve, jogalkotás kezdeményezésével oldják fel a jelentésemben feltárt koherencia zavart;
3/ az Ajbt. 31. §-a felkérem a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a kormányhivatalokon keresztül ellenőrizze a köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés nyújtására köteles szervek feladatellátásának kérdésbeli gyakorlatát, és a feladatellátás hiánya, vagy nem teljeskörű ellátása esetén tegye meg a szükséges intézkedéséket a közszolgáltatások biztosítása érdekében;
4/ az Ajbt. 32. § alapján felkérem:
a.	Csemő Község Önkormányzatának polgármesteréhez, valamint a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főapátság főigazgatójához, hogy a Gyvt. 151. §-ában foglalt gyermekétkeztetésre vonatkozó feladatuknak tegyenek eleget, és a szociálisan rászoruló gyermekek érdekeire figyelemmel, napi háromszor biztosítsák az étkezéseket, 
b.	a Don Bosco Általános Iskola, Középiskola és Kollégium igazgatójához, hogy az iskola tanulóinak és szüleinek a figyelmét nyomatékosan hívják fel a kedvezményes étkezési lehetőség igénybevételére és a kedvezményeket a jogszabályban foglaltak szerint minden jogosult számára biztosítsák, e kedvezmény azonban nem zárhatja ki a további (civil szervezetek, önkormányzat, magányszemélyek) támogatásának nyújtását. 

Budapest, 2013. március
Prof. Dr. Szabó Máté sk.
Melléklet: Lábjegyzet
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