
EMMI 17/2021.(III.05.) határozata alapján Simonné dr. Németh Katalin  igazgató 
tájékoztatása az  Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet ellátási 
területéhez tartozó gyermekek, tanulók étkeztetésével összefüggésben  
  

o Az  ingyenes és kedvezményes  étkeztetésre jogosultak számára a digitális 

oktatás  alatt  lehetőség van az  egyszeri meleg ebéd igénybevételére. 

o Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár köznevelési vagy 

szakképző intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes 

képviselő a gyermek számára az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést igényli, akkor számukra az ingyenes vagy kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési 

önkormányzat biztosítja. 

Ehhez Szolvik Hajnalka intézményi ügyintézőn keresztül, 

szolvik.hajnalka@budaigimnázium.hu írásban jeleznie kell a szülőnek az étkezési 

igényt. Az ÉSZGSZ felveszi a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes 

önkormányzattal, ahol a gyermek részére történő étkeztetést megrendeljük. A 

lakóhely szerint illetékes étkeztető fogja megkeresni a szülőt a napi egyszeri 

meleg étel átvételével kapcsolatban. 

o Jelenleg a budapesti intézményekben szociálisan rászoruló, megfelelő 

jogosultsággal rendelkező gyermek részére, ha a szülő igényelte, 

megrendelte, illetve ha térítésköteles az étkezés, a rá vonatkozó térítési díjat 

megfizette, lehetőséget biztosítunk az egyedileg csomagolt meleg ebéd 

elvitelére arról a főzőkonyháról, ahol az ételt előállítják, vagy abból az 

intézményből, ahová azt kiszállítjuk. Az egyedi csomagolás költségét (br.120 

Ft/ebéd) jelen helyzetben nem hárítjuk át a szülőkre, azt az ÉSZGSZ viseli. 

o Saját ételhordót, edényzetet közegészségügyi szempontok miatt nem 

fogadunk be. 

o A meleg ebéd csomagokat kizárólag 12-14 óra közötti idősávban van 

lehetőség átvenni a megjelölt, vagy leegyeztetett átvételi helyeken. 

o Kollégiumi ellátásban az intézményvezető engedélyével bent tartózkodó, 

szociális alapon bentlakó gyermek tanuló számára a megrendelt és kifizetett 

étkezést a sorszámozott tanítási napokon biztosítjuk. Hétvégi ellátást kizárólag 

a teljes árú térítési díj megfizetésével van módunk biztosítani a kollégiumban, 



ez esetben a köznevelési intézmény, vagy annak fenntartója, alapítvány, 

egyesület stb. átvállalhatja az ellátás megfizetését. 

o A jelen korlátozások idején felnőtt étkezők számára nem biztosítunk étkezést. 

 

o A Budai Technikumnak ellátást nyújtó főzőkonyha: Táncsics Mihály 

Tehetséggondozó Kollégium 1112 Budapest XI., Rátz László u. 3-7. 

  

Bármely étkezéssel összefüggő kérdésekkel elsősorban az intézményi 

ügyintézőt Szolvik Hajnalkát keressék. Tel.: +36 1 225 7510 

szolvik.hajnalka@budaigimnázium.hu 

 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet elérhetőségei:  

Balláné Szarvas Erika szakmai igazgatóhelyettes a 06/20/466-9736 vagy 

a balla.erika@eszgsz.hu email címen, és Baranyi Rita pénzügyi igazgatóhelyettes a 

06/20/852-8623 vagy a baranyi.rita@eszgsz.hu  

 

Kérem, hogy az átvételi pontokon ügyeljenek a járványügyi szabályok fokozott 

megtartására, a szájmaszk használatára, a megfelelő távolság tartásra. 
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