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Adatfelvételi lap a közétkeztetés igénybevételéhez 

(Etelka Portál ügyintézéshez) 

 

(2 példányban kitöltendő) 

 

Alulírott ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) elfogadom, hogy a Szegedi ÓVI, mint a 

közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet (6723 Szeged, Sólyom u. 6.) az alábbi adatokat 

„Adatvédelmi tájékoztatóban” meghatározottak szerint a közétkeztetéshez kapcsolódóan rögzítse és 

kezelje. 

Köznevelési intézmény megnevezése:……………………………………………………………… 

Tag adatai: 

Étkező neve: ………………………………………………………………………………………. 

Tagtípus: Óvodás / Dolgozó  / Vendég (a megfelelőt kérem aláhúzni) 

Csoportja:………………………..……………………………………………………… 

Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………. 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………… 

Számlafizető (szülő, gondviselő) neve:……………………………………………………………. 

Számlafizető e-mail címe:…………………………………………………………………………. 

Tudomásul veszem, hogy az étkezés megrendelése, befizetése a tárgyhónapra előre történik. Az 

elfogadott lemondások a következő havi díjat csökkentik. A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt 

köteles vagyok utólag megfizetni.  

NYILATKOZAT 

az étkezési térítési díj online bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítéséről 

Tájékoztatjuk, hogy az étkezési térítési díj kiegyenlítése – a készpénzzel történő fizetésen 

kívül – online bankkártyás fizetéssel is történhet. 

A www.etelka.szeged.hu weboldalon (továbbiakban: Portál) keresztül lehetőség van a 

közétkeztetés keretében biztosított étkezést megrendelni, online bankkártyás fizetéssel 

rendezni, illetve a megrendelt étkezést lemondani. A Portál szolgáltatásai az Ügyfél számára 

regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek. A Portál a Wirecard CEE által biztosított 

biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak.  

Kérem válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (jelölje X-szel): 

 Készpénz 

 Online bankkártyás fizetés (ETELKA PORTÁLON keresztül) 

Tájékoztatjuk, hogy az online kártyás fizetés (Portálon történő ügyintézés) választása esetén is 

lehetősége van bármikor visszatérni a készpénzes fizetési módhoz. 

http://www.etelka.szeged.hu/
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Amennyiben az online bankkártyás fizetési mód felkeltette érdeklődését, kérjük szíveskedjen megadni  

elektronikus elérhetőségét, melynek rögzítését követően a megadott e-mail címre küldött link 

segítségével lehetőség van a Portálon történő regisztrációra. A sikeres regisztrációt követően a rendszer 

az aktiváláshoz e-mailt küld. Az aktiválás megerősítését követően a Portál használható. 

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):  ......................................................................................  

Kérjük, hogy válassza ki, milyen bizonylatot igényel a befizetett étkezési térítési díjról (jelölje X-szel): 

 Nyugtát kérek 

 Számlát kérek 

Számla igénylése esetén, kérjük, hogy szíveskedjen megadni az alábbi adatokat: 

Számlázási név:  ..................................................................................................................................  

Számlázási cím (irányítószám, település, közterület, házszám): .........................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak  

megfelelnek. A megadott adatokban bekövetkező változásokat azonnal, de legkésőbb 15 napon belül 

köteles vagyok írásban bejelenteni az óvodatitkárnak.  

Az étkezési térítési díj kedvezményeiről, támogatásokról, a Portál használatáról a tájékoztatók az NGSZ 

hivatalos honlapján (www.ngsz.hu) a Közétkeztetés menüpontban elérhetőek. 

Az adatkezelő (NGSZ, Szegedi ÓVI), illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó RITEK ZRt. 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) előírásainak megfelelően. 

Az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem:  

Kelt: …………..……..., ………. év ………….hó ……..nap 

…..……………………………………………………………… 

Ellátást igénylő (kiskorú esetén szülő, más törvényes képviselő) 

aláírása 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

NYILATKOZAT 

Ingyenes étkezés rendelése ETELKA PORTÁLT használók esetén 

Nyilatkozom, mint ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő, hogy ingyenes étkezésre jogosult  

gyermekem esetében vállalom, hogy az ETELKA PORTÁLON keresztül online havonta megrendelem 

az étkezést gyermekem részére, ezért nem adom le az óvodatitkárnak kitöltve a  

KÉ-02A/ÓVI Rendelési nyilatkozatot. Tudomásul veszem, hogy a jelenlegi nyilatkozatom alapján az az 

óvodatitkár nem rendeli meg havonta az étkezést gyermekem részére, illetve az általam elmulasztott 

rendelés esetén a Szegedi ÓVI-t felelősség nem terheli.  

Kelt: …………..……..., ………. év ………….hó ……..nap 

…..……………………………………………………………… 

Ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) aláírása 

 

http://www.ngsz.hu/

