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  TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az étkezés igényléséhez IGÉNYLŐLAP és HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A SZEMÉLYES 

ADATOK KEZELÉSÉHEZ elnevezésű dokumentum 

kitöltése szükséges. 

Az IGÉNYLŐLAP benyújtási határideje: 

2021. június 30. szerda. 

Étkezési térítési díjkedvezmény igénylése esetén az alábbi táblázatban felsorolt - a kedvezmény 

igénybevételére jogosító - dokumentumot szíveskedjen benyújtani. 

Új étkezők esetében a kedvezmények igénybevételéhez szükséges papír alapú dokumentumok leadási 

határideje:            2021. augusztus 10. hétfő 

Az igénylőlapok és a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok az MKMK-ban adhatók le 

személyesen, postai úton a 3525 Miskolc, Városház tér 13. postacímen, illetve e-mailben az 

mkmk.menza@gmail.com címen. 

CSAK A HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT IGÉNYLŐLAPOKAT ÁLL MÓDUNKBAN 

ELFOGADNI, A HIÁNYOS DOKUMENTUMOK NEM KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA! 

 

Állami normatív támogatás  

(csak egy jogcímen vehető igénybe) 

A támogatás jogcíme Díjkedvezmény 

mértéke 

Díjkedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

50 %  Határozat (jegyző állítja ki, kiállítástól a jelölt lejárati időpontig 

érvényes)   

Tartósan beteg vagy  

fogyatékos gyermek 

(SNI) 

 

50 %  

Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint  

(2. számú melléklet)   ÉS  

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztályának 

(Miskolc, Palóczy utca 5., földszint) igazolása a magasabb összegű 

családi pótlékról.  

Kormányhivatali igazolás hiányában: 

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,  

- fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői és rehab. bizottság 

szakvéleménye 

Három vagy több 

gyermeket nevelnek a 

családban 

 

50 %  

Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint  

(2. számú melléklet) 

Nevelésbe vett 

gyermek 

 

100 % 

(ingyenes) 

Nyilatkozat 328/2011. Korm. rend szerint  

(2. számú melléklet)   ÉS  

Igazolás (Gyámhivatal állítja ki a 328/2011. Korm. rend. szerint, a 

kiállítás dátumától érvényes) 

MMJV gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye 

(az állami normatív támogatáson felül)  

Szociális alapon járó 

kedvezmény 

30 %, 60 %, 100 % Önkormányzati határozat  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a szükséges 

dokumentumokat, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni és kedvezmény nélküli, 

100%-os mértékű térítési díjat számlázunk. 

A kedvezményre jogosító dokumentumot több gyermek,(testvérek) esetén, gyermekenként, külön-külön 

másolatban kérjük csatolni az igénylőlaphoz. 

A kedvezmények visszamenőlegesen nem érvényesíthetőek! 

Ez alól csak a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény képez kivételt, mely az aktuális naptári éven 

belül, az azt érintő oktatási évekre, utólag is elfogadható. 

 

Az igénylésről és a kedvezmények mértékéről 2021. szeptember 15-ig tájékoztatást küldünk az iskoláknak, a 

szülő/gondviselő ott ellenőrizheti a megrendelésével kapcsolatos adatokat, érvényesített kedvezményeket. 

 

 



 

DÍJFIZETÉS 

Az étkezési térítési díj számlázása a 2021/2022-es tanévben havonta, a szolgáltatást – teljesítést- követően 

történik. Az érvényben lévő középiskolai étkezési térítési díjak az alábbiak: 

 

 Normál étkezés Diétás étkezés  

Diétás étkezés kizárólag 

szakorvosi igazolás alapján 

vehető igénybe! 

Kérjük az orvosi igazolás 

másolatát. 

 kedvezmény nélküli 

díj (bruttó) 

kedvezmény nélküli díj 

 (bruttó) 

tízórai (5-8. 

évfolyam 
89, - Ft/adag 89, - Ft/adag 

ebéd (5-12. 

évfolyam) 
381, - Ft/adag 381, - Ft/adag 

uzsonna (5-8. 

évfolyam) 
89, - Ft/adag 89, - Ft/adag 

 

Az étkezési térítési díj befizetése a következő módokon lehetséges: 

- készpénzes és bankkártyás fizetéssel az MKMK pénztárában (Miskolc, Városház tér 13.) 

 

- átutalással: a CIB banknál vezetett étkezési számlára (3. számú melléklet).  

A közlemény rovatban a következő adatokat kell feltüntetni: havi aktuális számlája bal felső sarkában 

található, 2021/S karakterekkel kezdődő számlaszám, a tanuló neve és osztálya  

Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, kerekítés nélküli, pontos összeg kerüljön átutalásra, továbbá, 

hogy több tanuló esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.  

VÁLTOZÁSOK: Lemondás, Visszajelentés, Módosítás  

Intézményünk (MKMK) telefonos lemondást, visszamondást nem fogad! 

 

- Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző munkanapon 8:30-ig lehetséges az iskolában lévő 

ügyintézőknél vagy e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen, a tanuló neve, intézménye, osztálya és a 

lemondani kívánt napok megjelölésével. 

Az év közben történő új igényeket és végleges lemondásokat, módosításokat csak írásban áll módunkban 

elfogadni az mkmk.menza@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen, illetve postai úton a Miskolci 

Közintézmény – működtető Központban (Miskolc, Városház tér 13.). 

- A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az 

étkezés lemondását, illetve visszajelentését.  

- Az igénybe vett étkezések módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót 

megelőző hónap 25-ig jelezni kell írásban, melyet a tárgyhót követő hónap első napjától tudjuk figyelembe 

venni. Hónap közben nincs lehetőség étkezési gyakoriság váltására. 

- Amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.:lemondás, visszaírás, iskolaváltás, 

kedvezményre való jogosultság keletkezése, illetve megszűnése, stb – az MKMK-nak szíveskedjen azt 

előzetesen írásban jelezni. Ellenkező esetben a keletkezett térítési díjat ki kell fizetni. 

 

 

 

Pénztári nyitvatartás: 

hétfő 7:00-11:00 és 14:00-15:30 

kedd 7:00-11:00 és 14:00-15:30 

szerda 7:00-11:00 és 14:00-17:30 

csütörtök 7:00-11:00 és 14:00-15:30 

péntek 7:00-11:00  - 

A tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és elfogadom. 

 

……………………………………. 

     Szülő / Gondviselő 

   

A tanuló hiányzása, illetve a megmaradt ebédjegyek utólagos leadása, étkezési kártya le nem húzása, 

étkezési jegy illetve kártya át nem vétele automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását! 

A megrendelt, visszakereshető módon le nem mondott étkezést ki kell fizetni.  
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                                1.számú melléklet 

 

IGÉNYLŐLAP 

az 1-8. évfolyamon felül 

Gimnáziumi, szakképző nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók intézményi 

gyermekétkeztetésben való részvételének feltételeiről 

a 2021/22-es tanévben 

 

Az igénylőlap kitöltése és aláírása megrendelésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár! 

 

Leadási határidő: 2021. június 30.szerda 

Pót igénylés leadása 2021. augusztus 10. hétfő 

Határidő után leadott igénylőlapok esetén nem tudjuk biztosítani az első tanítási napon az étkezést! 

Ha a szülő/gondviselő a változást (iskolaváltást, lemondás, étkezési típus változást) nem jelenti be 

legkésőbb augusztus 30-ig, 

szeptemberre ez a megrendelés érvényes! A megrendelés egész tanévre szól. 

 

A lap mindkét oldalát szíveskedjen figyelmesen elolvasni és aláírni! 

 

I. Személyes adatok 

 

Kérjük az adatokat pontosan, olvashatóan NYOMTATOTT nagybetűkkel kitölteni! 

*A csillaggal jelölt sorokat kötelező kitölteni. 

 

Tanuló adatai: 

* Név/ osztály (a 2021/2022-es tanévben): ……………………………………………………………… 

* Születési hely, idő (év, hó, nap)  ………………………………………………………………. 

*Oktatási azonosító (OM):   …………………………….............................................. 

*Oktatási intézmény neve :   ………………………………………………………………. 

*TAJ szám     ………………………………………………………………. 

Szülő/Gondviselő adatai: 

*Név:      ……………………………………………………………… 

* Lánykori név      ……………………………………………………………… 

*Lakcím (szülő /gondviselő):   ………………………………………………………………. 

*Levelezési cím: (ha eltér a lakcímtől):  …………………………………………………………….... 

Telefonszám:     .……………………………………………………………… 

E-mail cím (ahova az étkezési térítési díj összegéről/fizetendő díjról tájékoztató küldhető) 

 ………………………………...........................@..................................................... 

Az igénylőlap csak az MKMK-ban adható le személyesen vagy postai úton a 3525 Miskolc, Városház tér 

13. szám postacímen, illetve e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen.  

 

CSAK A HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT IGÉNYLŐLAPOT ÁLL MÓDUNKBAN 

ELFOGADNI ! 

 

 



II. Étkezés igénylése 

2021. szeptember 1. után az Igénylőlap MKMK-ban való leadást követő 3. munkanaptól gyermekem 

számára az alábbi étkezést igénylem: 

 

 egyszeri étkezés (ebéd) 

 

Étkezési jegyet, illetve étkezési kártyát az MKMK-ban kell átvenni, legkésőbb az étkezi napot 

megelőző munkanapon, munkaidőben. 

 

            Étkezési térítési díj kedvezményre NEM vagyok jogosult  

            Étkezés térítési díj kedvezményre jogosult vagyok az alábbiak szerint 

(a megfelelő szövegrészhez tartozó betűt kérjük bekarikázni!) 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a határozatban szereplő időponttól igényelhető) 

b) Tartósan beteg  (a szakorvosi igazolás leadását követő naptól igénylehető) 

c) - vagy Fogyatékos gyermek (SNI) (a szakorvosi igazolás leadását követő naptól igénylehető) 

d) Három vagy több gyermeket nevelnek a családban (nyilatkozat és igazolás leadását követő hónap első 

napjától igényelhető) 

d) Nevelésbe vett gyermek (határozat bemutatását követő naptól igényelhető) 

e) Egyéb szociális kedvezmény (határozat dátumától igényelhető) 

 

Fenti kedvezmények csak a törvény által előírt dokumentumok leadásával igényelhetőek. Amennyiben a 

határozatok, nyilatkozatok, igazolások nem kerülnek csatolásra, a kedvezményt NEM tudjuk 

érvényesíteni, így a 100%-os mértékű térítési díjat kell megfizetni!  

VISSZAMENŐLEGESEN A KEDVEZMÉNYEK NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK!   

(a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kivételével, mely az aktuális naptári éven belül, az azt érintő 

oktatási évekre, utólag is elfogadható ) A dokumentumok több gyermek (testvérek) esetén, gyermekenként 

külön-külön másolatban csatolandó.  

Jelen étkezési igényekben történő módosításra szeptember hónapra vonatkozóan 2021. augusztus 30-ig 

van lehetőség. 

III. Étkezés lemondása 

Intézményünk (MKMK) telefonos lemondást, visszamondást nem fogad! 

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző munkanapon 8:30-ig lehetséges az iskolában lévő 

ügyintézőknél vagy e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen, a tanuló neve, intézménye, osztálya és 

a lemondani kívánt napok megjelölésével. 

Az év közben történő VÁLTOZÁSOKAT (lemondás, visszaírás, új igényeket és végleges lemondásokat csak 

írásban áll módunkban elfogadni az mkmk.menza@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen, illetve 

postai úton a Miskolci Közintézmény–működtető Központban (Miskolc, Városház tér 13.). 

IV. Nyilatkozat 

Szülő/Gondviselő nyilatkozom, hogy gyermekem vonatkozásában a 2021/2022-es tanítási évben az étkezés 

térítési díját havi rendszerességgel, tárgyhót követő 20-ig megfizetem. 

Kötelezem magam, hogy banki átutalás esetén 

- az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a következő adatokat vesszővel elválasztva minden 

alkalommal feltüntetem: tanuló neve, osztálya, rendezendő hónap 

- több gyermekem étkezési díját külön-külön utalom át. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjfizetéssel kapcsolatos egyeztetésekre, esetleges reklamációkra, a 

befizetést igazoló bizonylatok (számla, banki kivonat, pénztári befizetés bizonylata) bemutatásával 

egyidejűleg kerülhet sor. 
  

Alulírott szülő/gondviselő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy személyes adataimat az Miskolci Közintézmény-működtető Központ - a 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében - kezelje és feldolgozza. 

Az igényfelmérő lappal kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenységünkről szóló tájékoztatás a www.mkmkozpont.hu oldalon 

található.          

 

  

 

 

A tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és elfogadom. 

 

Dátum: 2021……………..hó…….nap                                                 ………………………………………. 

    Szülő / Gondviselő 

 

A tanuló hiányzása, illetve a megmaradt ebédjegyek utólagos leadása, étkezési kártya le nem húzása, 

étkezési jegy, illetve kártya át nem vétele automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását! 

A megrendelt, visszakereshető módon le nem mondott étkezést ki kell fizetni.  
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