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Iktatószám: NGSZ/5151-7/2022/I001 

KÖZÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 
(A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. és a 328/2011. (XII.29.) sz. Korm. rend. alapján) 

Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények és a  

Szegedi Szakképzési Centrum szegedi székhelyű szakképző intézmények, valamint a Kozmutza Flóra Általános Iskola és 

Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

részére 

A közétkeztetéssel kapcsolatos részletesebb tudnivalók, befizetési napok, nyilatkozatok, valamint az ingyenes és 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételével kapcsolatos részletes tájékoztató az NGSZ hivatalos 

honlapján – www.ngsz.hu – a Közétkeztetés menü alatt megtekinthetőek és letölthetőek. A gyermekétkeztetés esetében az 

ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható. Gyermekintézményben – napközbeni ellátás 

keretében – biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő (más törvényes képviselő) köteles. 

Az étkezés megrendelésének és a térítési díj fizetésének módjai: 

 Online fizetéssel (bankkártyával, QR-kód alapú fizetéssel, Fizetési Kérelemmel) az ETELKA portálon keresztül (kizárólag 

regisztrált felhasználók esetén KÉ-02 nyomtatvány kitöltése kötelező a regisztrációhoz). 

 Készpénzzel az NGSZ honlapján közzétett befizetési napokon megjelölt időpontokban és helyszíneken. 

 Készpénzzel, POS terminálon keresztül bankkártyával az NGSZ honlapján közétett befizetési napokon megjelölt 

időpontokban az NGSZ Központban (6724 Szeged, Huszár utca 1.). 

NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálat: 

Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtökig: 7-17 óráig, pénteken: 8-13 óráig 

Telefonszám: +36 62 561-960 

E-mail cím: kozetkeztetes@ngsz.hu 

Étkezési térítési díj kedvezményre jogosító nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása 

Új étkező esetében (pl. 1. osztályos, 9. osztályos, új kollégista, intézményváltás esetén stb.) adott intézményre vonatkozóan az 

étkezés igénybevételéhez a KÉ-02 nyomtatványt ki kell tölteni és aláírva el kell juttatni az NGSZ Közétkeztetési 

ügyfélszolgálatára (személyesen: 6724 Szeged, Huszár u. 1. vagy e-mailben: kozetkeztetes@ngsz.hu) vagy a kiközölt tárgyév 

augusztusi befizetési nap(ok) helyszínein is leadható. 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez ki kell tölteni és aláírni a KÉ-01/(KÉ-07 óvodás 

gyermek esetén) nyomtatvány megfelelő részeit (kitöltési útmutató alapján), valamint az ingyenes étkeztetés esetén a KÉ-01A 

megrendelői nyilatkozatot is, továbbá csatolni szükséges a hatályos Kormányrendelet szerint a kedvezményt igazoló 

dokumentumok másolatát. A kitöltött nyomtatványok, igazoló dokumentumok az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatán 

(ügyfélfogadási időben vagy e-mailben: kozetkeztetes@ngsz.hu) vagy a kiközölt tárgyév augusztusi befizetési nap(ok) 

helyszínein is benyújthatóak. 

Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésre való jogosultság fennállása esetén az igazoló dokumentumokat, 

nyilatkozatokat (KÉ-01/KÉ-07/KÉ-01A) minden tanév elején be kell nyújtani. Kizárólag az érvényes igazoló 

dokumentumok benyújtását követően – a hatályos jogszabályban foglaltak szerint – biztosított a térítési díj kedvezmény.  

A tárgyév szeptember 1-jével kezdődő tanévre vonatkozó térítési díj kedvezmények érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumokat, nyilatkozatokat (3 hónapnál nem régebbi), amennyiben augusztusban a szeptember havi étkezés térítését már 

kedvezményes áron az ETELKA portálon keresztül szeretnék rendezni, kérjük legkésőbb tárgyév augusztus 1-ig – a tanév 

indítása miatt beérkező nagy adatállományra, valamint az ügyintézési határidőre tekintettel – az NGSZ Közétkeztetési 

ügyfélszolgálatára eljuttatni a rendszerbe történő beállítás miatt.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus úton beérkező ingyenes és kedvezmény gyermekétkeztetés igényléséhez 

kapcsolódó dokumentumok feldolgozását követően van lehetőség az étkezést kedvezményes áron rendezni az ETELKA 

portálon, az ügyfélszolgálat visszajelzése után. 

Kérem, szíveskedjen figyelembe venni, hogy amennyiben tárgyév augusztusában a megjelölt befizetési napokon vagy portálon 

az ÁSZF-ben foglaltak szerint nem történik meg időben a térítési díj befizetése a tárgyév szeptemberi étkezési időszakra, akkor 

csak a befizetést követő naptól áll módunkban biztosítani az étkezést (a Szolgáltató felé történő következő napi rendelés leadása 

előző munkanap 9 óra).  

Kelt: Szeged, 2022. július 6. Dr. Tóth András László s.k. 
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