
SEMMELWEIS EGYETEM 
TÁJÉKOZTATÓ TANULÓI ÉTKEZÉSI DÍJRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEKRŐL 

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! 
A 2021/22-es tanévtől új szolgáltató látja el a gyermekétkeztetést Menü rendszerben. Az erről szóló 

tájékoztatót az Eurest Kft elérhetővé tette. 

A korábbi gyakorlat, miszerint a szolgáltató felé kellett fizetni a tanulói térítési díjat az új szolgáltató 

belépésével változni fog. Az előrendelés menetét az Eurest tájékoztatója tartalmazza. 

Azon tanulók, akik a Menüs rendszerben választják az étkezést, ők a térítési díjat az iskolában tudják 

utólag befizetni, az alább meghatározott időben és helyen. Az utólagos fizetést szeptember hónapban 

teszt jelleggel vezetjük be, abban az esetben, ha a tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer 

működőképes, akkor ezt a továbbiakban is fenntartjuk. Az utólagos fizetés előnye, hogy az esetlege 

lemondások miatt nem kell előre kifizetni a térítési díjat, azt kizárólag utólag a ténylegesen megrendelt 

adagokra számítjuk fel. 

Térítési díjak 
2021. szeptember 1. napjától az ebéd, normál étkezés díja az alábbiak szerint alakul: 

Kedvezményben nem részesülő tanuló  450 Ft/adag 

50 % kedvezményben részesülő tanuló  225 Ft/adag 

A térítési díj készpénzben fizetendő. 

Kedvezmények és annak igazoló dokumentumai 
50%-os kedvezményre jogosult 

▪ tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű 

családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által 

kiállított határozat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában 

 tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem régebbi 

másolatát 

 fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs 

bizottság eredeti szakvéleményét vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát 

▪ három vagy több gyermekes szülőknek családi pótlékról érdembeli igazolás másolatát 

100%-os kedvezmény 

▪ a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat 

vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát  

Az igazolásokat szeptember 10-ig kell a kedvezményes étkezést igénylőknek Valaczkai Krisztina, 

gazdasági ügyintézőnek leadni az iskola 204-es irodában. 



A befizetések tervezett időpontjai 
A bevezetőben írtak alapján az utólagos befizetések teszt jelleggel kerülnek bevezetésre. Amennyiben a 

tapasztalatok alapján a rendszer fenntartható, akkor az alábbi időpontok állnak rendelkezésre a térítési 

díjak rendezésére: 

 

2021. október 7. 14:00 – 16:00    2022. február 8. 14:00 -16:00 

2021. október 8. 9.00 – 11:00    2022. február 9. 9:00 -11:00 

2021. november 9. 14:00 – 16:00   2022. március 8. 14:00 -16:00 

2021. november 10. 9.00 – 11:00   2022. március 9. 9:00 -11:00 

2021. december 9. 14:00 – 16:00   2022. április 7. 14:00 -16:00 

2021. december 10. 9.00 – 11:00   2022. április 8. 9:00 -11:00 

2022. január 10. 14:00 – 16:00    2022. május 9. 14:00 -16:00* 

2022. január 11. 9.00 – 11:00    2022. május 10. 9:00 -11:00* 

*ezekben az időpontokban lehetséges befizetni, előre a júniusi étkezési díjakat 

A befizetés helye 
II. emelet, 204-es iroda 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 27. 


