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Iktatószám: NGSZ/15493-1/2018/I001 

Tájékoztató ETELKA Portál használati igény bejelentéséről, regisztrációról 

A portálon akkor van lehetőség a regisztrációra, ha Ön jelezte portál használati igényét az NGSZ 

Ügyfélszolgálatának személyesen (6724 Szeged, Huszár u. 1) vagy e-mailben 

(etelkaportal@ngsz.hu) a „KÉ-02 Adatfelvételi lap a közétkeztetés igénybevételéhez (20180525)” 

formanyomtatványon (aláírással ellátva) és e-mailben az NGSZ Ügyfélszolgálatától visszajelzést 

kapott az Ön által megadott e-mail cím rögzítésének megtörténtéről. 

A visszajelzés az Ön által megadott e-mail címre kerül megküldésre az ETELKA (Gépház) üzenet 

feladójától. A portál web oldala elérhető az ETELKA (Gépház) üzenet feladójától beérkezett e-

mailben kiküldött link segítségével (Belépési címre kattintva megjelenő honlapon) vagy ha az 

etelkaportal@ngsz.hu ügyfélszolgálat visszajelezte az e-mail cím rögzítést és mégsem kapja meg 

az ETELKA (Gépház) üzenetet, akkor a www.etelka.szeged.hu elérhetőségre kattintva elvégezhető 

a regisztráció a portálon. 

Kérem, hogy végezze el a portálon (www.etelka.szeged.hu) a regisztrációt (regisztrációs gomb 

segítségével), a regisztrációs adatlap kitöltésével.  

A Regisztráció gomb választását követően szükséges az e-mail cím megadása (Fontos az e-mail 

cím, amit Ön kért, hogy rögzítsünk a háttérrendszerbe), továbbá a Felhasználó teljes neve, az Ön 

által választott Felhasználói azonosító, Jelszó, Jogi nyilatkozat elfogadása és a biztonsági ellen-

őrző kód beírása, regisztráció gombra kattintás.  

Sikeres regisztráció esetén az ETELKA (Gépház) üzenet feladójától kap az Ön által megadott 

e-mail címre egy aktiváló linket, kérem, hogy végezze el az aktiválást a linkre kattintva.  

Aktiválást követően a www.etelka.szeged.hu honlapon (a Belépési oldalon) az Ön által a regiszt-

ráció során megadott Felhasználói azonosítóval és Jelszóval (begépelést követően) be tud lépni 

a felhasználói fiókjába. 

Tájékoztatom, hogy az aktiválására 72 órája van, utána törlődik a regisztrációja. (Aktiválás elmara-

dása esetén a regisztráció törlése után újra ki kell töltenie a regisztrációs adatlapot és sikeres re-

gisztráció esetén az aktiválást el kell végeznie). 

Amennyiben a regisztráció elvégzése során problémát észlel, kérem, hogy szíveskedjen jelezni az 

etelkaportal@ngsz.hu e-mail címre. 

 
 

Kelt: Szeged, 2018.09.01 

  dr. Ruzsity Krisztina  

  igazgató sk 
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