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Iskolai, kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató 

2013. január 1-jétől az étkeztetési feladatokat a közoktatási intézményekben, kollégiumokban a 
jogszabályi előírások alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ (későbbiekben: SZIK) látja el. 

Az étkeztetésre az általános iskolák tanulói esetében az oktatási intézményben, a középfokú 
intézményekben (középiskola, gimnázium, kollégium) az iskola épületében, vagy a közvetlen 
közelében működő étteremben van lehetőség. 

Az étkezési díj beszedése minden tárgyhónapot megelőző hónap végén történik (pl. a szeptember 
hónapra augusztus végén).  

Az általános iskola tanulóinak étkezési díját élelmezési ügyintézőnk az oktatási intézmény gazdasági 
irodájában kettő – előre meghirdetett – konkrét napon szedi be. A középiskolákban, kollégiumokban 
az élelmezési ügyintézőnek az oktatási intézményben egy – előre meghirdetett – konkrét napon kell 
befizetni az étkezési térítési díjat. Ezen túlmenően egy pótbefizetési napot biztosítunk a tanulóknak.  

Általános iskolai étkeztetés esetén ebédet, vagy háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tudunk 
biztosítani. Középiskolai étkeztetés esetén csak ebéd lehetséges. Kollégiumi étkeztetéskor ebédet, 
vagy háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) igényelhet a tanuló. A háromszori étkezést 
igénylőknek pénteki napon a vacsora nem biztosított.  

Amennyiben változtatni kívánnak az étkezés igénybevételének módján, azt a következő hónaptól van 
lehetőség figyelembe venni, és minden esetben írásban kérjük a gazdasági ügyintéző felé jelezni. Az 
írásos kérelmet minden esetben a szülőnek kell aláírnia.  

A betegség, hiányzás miatti lemondást általános iskolában az alsós és felsős tanulóknál, valamint 
középiskolás tanulók esetében is jelezni kellközvetlenül a SZIK élelmezési ügyintézőjének 
telefonon. A gyermek hiányzása esetén a szülő felelőssége a hiányzás időben történő jelzése, csak 
ebben az esetben van lehetőség a hiányzás figyelembevételére. Az adott iskolában, kollégiumban az 
étkezés lemondásának rendjéről az élelmezési ügyintézőnél informálódhat. Az étkezés lemondása, 
illetve újbóli megrendelése történhet telefonon és e-mail-ben. 

A diétás étkezés igénybevételét külön kell jelezni az élelmezési ügyintéző kollégánk felé. 

Élelmezési ügyintéző kolléga elérhetőségei: 

• telefon:  06/70/6699- 200…….     név:  Leberné Jónás Mónika 
• e-mail: etkezes.kossuth@szik.szekesfehervar.hu 

Az e-mail csak és kizárólag az étkezéssel kapcsolatos jelzések (lemondás, visszamondás stb.) 
ügyintézőhöz történő eljuttatására szolgál.  

 

 
    



Jelen tájékoztatóval egyidejűleg felmérésre kerül minden tanuló várható étkezési igénye, illetve 
kedvezményekre való jogosultsága. A csatoltan megküldött és a szülő/gondviselő által kitöltött 
„Iskolai étkeztetési felmérési adatlapot” és a „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványt kérjük a jövő 
tanévre beiratkozók esetében a beiratkozás napjáig, egyéb esetben a tanév végéig azélelmezési 
ügyintézőnk részére eljuttatni. 

Azingyeneséskedvezményesintézményigyermekétkeztetést a 1997.évi  XXXI. törvény,  328/2011. 
(XII.29.) Kormány rendelet, 2015.évi  LXIII. törvények vonatkozói pontjai szabályozzák. 

Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek esetén (orvosi igazolás, sajátos nevelési igényű tanuló esetén 
határozat alapján csak a beteg gyermekre vehető figyelembe): 
- nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 50%-os kedvezményre jogosult 
A tartós betegség orvosi igazolása, a fogyatékosságról szóló határozat szintén határozott idejű, 
célszerű időben elindítani az újabb orvosi vagy egyéb vizsgálatot a kedvezmény folyamatos 
érvényesíthetősége érdekében. 
 
Három vagy több gyermekes családoknál: 
- nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 50%-os kedvezményre jogosult 
(Jogosultakköre: 1-8. ésazazonfelüliévfolyamonnappalirendszerűiskolaioktatásbanrésztvevőtanuló, ha 
olyancsaládbanél, amelybenháromvagytöbbgyermeketnevelnek, feltéve, hogyaz1997.évi  XXXI. 
törvény21/B. §(1) bekezdésb)pontba) alpontjaalapján a 
tanulónemrészesülingyenesintézményigyermekétkeztetésben.Kedvezményesintézményigyermekétkezt
etésbiztosításáhozközösháztartásbanélőkéntkellfigyelembevennia) a tizennyolcévenaluli,b) a 
huszonötévesnélfiatalabb, köznevelésiintézménybennappalirendszerűiskolaioktatásbanrésztvevő, a 
nappalioktatásmunkarendjeszerintszervezettfelnőttoktatásbanrésztvevővagyfelsőoktatásiintézményben
nappaliképzésbentanuló, ésc) életkortólfüggetlenül a tartósanbetegvagysúlyosfogyatékos gyermeket, 
kivéve a nevelőszülőnélideigleneshatállyalelhelyezettgyermeket, valamint a 
nevelőszülőnélelhelyezettnevelésbevettgyermeketésutógondozóiellátásbanrészesülőfiatalfelnőttet.) 
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján (jegyzői határozat alapján): 
- 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 100%-os kedvezményre 
jogosult 
- 9. évfolyamtól nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 50%-os kedvezményre jogosult 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kedvezménye határozott időre szól (általában 1 évre), az 
igény megújítását a szülő három hónappal az előző határozat lejárta előtt kezdeményezheti az illetékes 
önkormányzatnál, így gyermeke részére a kedvezményes étkeztetés folyamatosan biztosított. 
 
Nevelésbe vett  gyermek esetén  
- 1-8. évfolyamon, 9-12. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 100%-

os kedvezményre jogosult  
 
Utógondozói ellátásba vett  gyermek esetén 
- 9. osztálytól nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 100%-os kedvezményre 

jogosult  
 
A támogatások figyelembe vételéhez kérjük a jogosultság alátámasztására szolgáló dokumentumok(pl. 
határozat, szakértői vélemény, orvosi igazolás stb.) másolatát az ügyintézőnek leadni.  
 
Székesfehérvár, 2018. április 06. 
      

Tisztelettel: 
  

Eszéki Ágnes sk. 
főigazgató 

  
 

    


