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Iktatószám: NGSZ/481-21/2021/I001 

Tájékoztatás a 2021/2022-es tanév 

ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj benyújtásáról 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az étkezési 

térítési díj kedvezmény igénybevételéről minden tanév megkezdése előtt írásban nyilatkozatot kell tenni a 

kedvezményt alátámasztó dokumentum benyújtásával vagy írásban nyilatkozni szükséges, hogy az igényelt 

kedvezményhez korábban csatolt dokumentumok tekintetében nem következett be változás. A nyilatkozatot a KÉ-

01 nyomtatványon kell megtenni mindkét esetben. 

A fent leírtakra tekintettel felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020/2021-es tanévben leadott étkezési térítési díj 

kedvezmények automatikusan nem kerülnek meghosszabbításra a 2021/2022-es tanévre, a jogosultak számára 

igényüket jelezni kell a megfelelő dokumentumok NGSZ részére történő benyújtásával. 

2021/2022-es tanévre az ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéhez a dokumentumok 

2021. július 1-től nyújthatóak be: 

- személyesen az NGSZ Közétkeztetési Ügyfélszolgálatán, 

 Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.: 485.) 

 Telefon: (62) 561-960 

 Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 8-13 óráig 

- személyesen az NGSZ hivatalos honlapján meghirdetésre kerülő étkezési térítési díj befizetési napokon, 

- e-mailben (dokumentum szkennelésével) az NGSZ Közétkeztetési Ügyfélszolgálatán, 

 E-mail cím: kozetkeztetes@ngsz.hu 

A tanév indítás miatt beérkező nagy adatállományra, valamint az ügyintézési határidőre tekintettel kérjük, hogy a 

2021. szeptember havi étkezés megrendelése, fizetése előtt a fent leírtak alapján adják be kedvezmény igénylésüket. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus úton beérkező ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés 

igényléséhez kapcsolódó dokumentumok feldolgozását követően van lehetőség a 2021. szeptember havi 

étkezést kedvezményes áron rendezni az ETELKA portálon, az ügyfélszolgálat visszajelzése után. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020. december 4. napját követően lejárt étkezési térítési díj kedvezményt 

alátámasztó dokumentumok – amennyiben új nem áll rendelkezésre – benyújthatóak a 2021/2022-es tanévre. A 

lejárt alátámasztó dokumentumok érvényessége az NGSZ részére történő benyújtást követően – a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben meghatározottak szerint – a veszélyhelyzet 

megszűnéséig hatályos az alábbiak szerint: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat hatályának időtartama 

meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. 

 Nevelésbe vétel a veszélyhelyzet ideje alatt a nagykorúvá válással szűnik meg, kérelemre utógondozói ellátást 

kell biztosítani legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő első hónap végéig. 

 Utógondozói ellátásra való jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének 

hónapját követő második hónap végéig. 

 Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű jogosultság a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap 

utolsó napjáig érvényes. 

mailto:kozetkeztetes@ngsz.hu


 

2 | 2 20210604 Tájékoztató 2021_22-es tanév ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj benyújtásáról 

Az ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéről szóló tájékoztató, a kedvezmény benyújtásához 

szükséges nyomtatványok, illetve minden közétkeztetéssel kapcsolatos információ az NGSZ hivatalos honlapján 

(www.ngsz.hu) megtalálható és letölthető. 

 

Szeged, 2021. június 04. 

 

 

 

 dr. Tóth András László s.k. 

 igazgató 
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