
 

 

Tájékoztató  

Étkezési kártyarendszer bevezetése: 

A közétkeztetési feladat ellátásáért felelős Pécsi Városi Költségvetési Elszámoló Szervezet által 
2014. szeptember 8. napjától bevezetésre kerül az általa működtetett köznevelési intézmények 
többségében az étkezési jogosultságot ellenőrző kártyarendszer. A rendszer kiépítését követően 
a közétkeztetésben részesülő felső tagozatos diákok és középiskolás tanulók kizárólag az 
étkezési jogosultságukat igazoló, egyedi kóddal ellátott, érintésmentes plasztikkártya 
használatával vehetnek részt az étkezésben.  

Fenti időponttól tehát az étkezés kizárólag az étkezési kártya bemutatásával vehető igénybe. 

Az étkezési kártya átvétele: 

A tanulók részére a nevükhöz rendelt, egyedi kóddal ellátott étkezési kártyák az első étkezési 
térítési díj befizetése után kerülnek kiosztásra az adott oktatási intézményben. 

A kártya átvételét és használati feltételeinek tudomásulvételét a tanuló törvényes képviselője 
(szülője) a tájékoztató hátoldalán lévő nyilatkozat aláírásával és 2014. szeptember 5. napjáig – 
kollégiumi étkezés esetén 2014. szeptember 8. napjáig - az intézmény térítési 
díjbeszedője/gazdasági ügyintézője részére történő visszaküldésével igazolja.  

Az étkezési kártya díja és pótlása: 

Az első étkezési kártya valamennyi tanuló számára ingyenes, amelyet az Elszámolóház biztosít 
az étkezést idénybe vevő diákok részére.  

A tanulók az átvett kártyákat kötelesek rendeltetésszerűen használni, azaz használatra alkalmas 
állapotban megőrizni.  A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a szülő, illetve a 
gyermek törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik az Elszámolóház felé.  

Amennyiben a kártya használhatatlanná válik, vagy elveszik, minden további pótlás költsége a 
felhasználót terheli beszerzési költségen . A kártya jelenlegi önköltségi ára: 889,- Ft.  

A pótlás költségét minden étkező tanuló köteles megfizetni!  

A kártya elvesztése, valamint használhatatlanná vál ása esetén  a tanulónak azt 
haladéktalanul jeleznie kell az intézményi térítési díjbeszedő/gazdasági ügyintézőnél, aki az adott 
tanuló étkezési jogosultságát soron kívül ellenőrzi és arról papíralapú igazolást állít ki. Az 
igazolással a tanuló legfeljebb három napig jogosult az étkezésre, így köteles azonnal 
gondoskodni új kártya igényléséről a térítési díjbeszedő/gazdasági ügyintézőnél. Az új kártya 
díjának befizetése történhet a térítési díjbeszedő/gazdasági ügyintézőtől kapott belföldi 
postautalványon (csekken), banki átutalással, illetve, amely intézményben erre mód van 
bankkártyás fizetéssel. A befizetés igazolását követően (feladóvevény, átutalás számlán történő 
megjelenése – amelyet a gazdasági ügyintéző/térítési díjbeszedő ellenőriz) a tanuló a térítési 
díjbeszedőtől/gazdasági ügyintézőtől átveheti az új kártyát. A kártyadíj megfizetésének 
elmulasztása esetén az Elszámolóház a szülővel/törvényes képviselővel szemben 
Kintlévőségkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint intézkedik a díj behajtása felől. 

Az intézmény étkezési térítési díjbeszedő/gazdasági ügyintézője és elérhetőségei: 

Név:  KOVÁCSNÉ FÜLÖP ERIKA Intézmény, helyiség: Szieberth Iskola gazdasági iroda 
Telefonszám:  30/4193727   Nyitvatartás: 8.00 – 14.30-ig 
Email: rika.iskola@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat  

 

 
Alulírott, …………………………………………………… (törvényes képviselő neve) mint 
……………………………… (tanuló neve) ………………………………. (intézmény 
neve)………….. osztályos tanuló törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az Elszámolóház 
által bevezetésre kerülő étkezési jogosultságot ellenőrző kártyarendszer működési és 
kártyahasználati feltételeit megismertem, a hátoldalon lévő tájékoztató rendelkezéseit 
tudomásul vettem és azokat elfogadom, továbbá az étkezési kártya általam képviselt 
személy részére történő átadásához hozzájárulok. 

 

 

………….., 2014. szeptember ……. . 

 

 

…………………………………………… 
törvényes képviselő aláírása 

 


