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Tisztelt Szülő! 

 

Értesítem a 2017/2018-as tanévben az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban az 

étkezéssel és a tankönyvtámogatással kapcsolatos tudnivalókról, valamint az igényelhető 

támogatások feltételeiről.  

 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

A kollégium 1 napi étkezési díja a 2017/2018-as tanévben: 

Kollégiumi szállás ingyenes, csak az étkezési díjat kell a kollégista tanulóknak megfizetni. 

 

Normál térítési díj:  

 

787,40 Ft + 212,60 Ft ÁFA= 1.000 Ft/nap bruttó – K1 tarifa 

 

Kedvezményes térítési díj (50 %-os kedvezmény az 1 napi étkezési díjból): 

 

393,70 Ft + 106,30 Ft ÁFA = 500 Ft/nap bruttó - K2 tarifa 

 (Ha az étkeztetési támogatásnál leírtak szerint leadja határidőben a 

kedvezményre jogosító dokumentumokat)  

 

A menza térítési díja a 2017/2018-as tanévben  

 

Normál térítési díj:  

 

366,10 Ft + 98,90 Ft ÁFA = 465 Ft/adag - M1 tarifa 

 

Kedvezményes térítési díj  

 

185 Ft + 50 Ft ÁFA = 235 Ft /adag - M2 tarifa 

(Ha az étkeztetési támogatásnál leírtak szerint leadja határidőben a 

kedvezményre jogosító dokumentumokat)  

 

Étkeztetési támogatás: 1997. évi XXXI. törvény szerint 50 %-os térítési díjkedvezményt kell 

biztosítani: 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak, 

2. három- vagy többgyermekes családban élőknek 

3. tartósan beteg vagy fogyatékos tanulónak 

Azon nevelésbe vett gyermek után, aki bölcsődés, óvodás vagy tanulói jogviszonyban áll és 

nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőtt után, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz 

részt, az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani. (2015.07.01-től) 

 

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 
7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. 

06-75-519-300 
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Amennyiben a szülő/tanuló igényelte és az erről szóló igazoló dokumentum leadásra került, 

akkor a tanuló kedvezményes étkezést vehet igénybe.  

 

Egy igazolást elég leadni az étkezési-, valamint a tankönyvkedvezmények igényléséhez! 

 

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy alacsony 1 főre jutó jövedelem mellett a lakóhely szerint 

illetékes Polgármesteri Hivataltól lehet igényelni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 

 

Fizetési rend 

 

Számlázás 

 

- A számlázás előre történik. 

- A beiratkozásnál tett nyilatkozat és az internetes rendelések alapján (augusztus 10. és 

21. között), illetve a kollégiumi felvétel után szeptember első napjaiban a szeptemberi 

hónapra vonatkozó térítési díjak számlái kiosztásra kerülnek 

- A hónap végén elkészülnek a következő havi számlák, melyek már a diákok választását 

tükrözik. Az előző hónapban visszamondott étkezések jóváíró számlán negatív 

összeggel kerülnek elszámolásra, így már csak a két számla különbözetét kell a szülőnek 

kifizetni.  

- A további hónapok számlázásai is így történnek. 

 

Visszamondás 

 

- Betegség, vagy egyéb ok miatti hiányzások esetén az étkezést a gazdasági csoportnál 

lehet visszamondani 9 00 –ig a következő napra és az azt követő napokra. A lemondás 

történhet telefonon (75/519-356), vagy személyesen (135. gazdasági iroda), de a 

kollégistáknak az étkezési utalványok leadásával válik érvényessé.  

 

Fizetés 

 

- A kiállított számlák tárgyhó 12-ig – a szülők felhatalmazása alapján - csoportos 

beszedési megbízással kerülnek kiegyenlítésre. (szeptemberi számla – szeptember 12.) 

(Mellékletként csatoltunk egy felhatalmazást a csoportos beszedési megbízáshoz – 1.sz. 

melléklet) 

- Ha valakinek nincs bankszámlája, akkor a térítési díjakat készpénzben, az iskola 

házipénztárában fizetheti be tárgyhó 12-ig. (szeptemberi számla – szeptember 12.) 

- Amennyiben a fenti időpontig a szülő nem rendezi gyermeke étkezési vagy kollégiumi 

térítési díját, úgy a következő hónaptól a tanuló már nem kap menzai ellátást, a 

kollégiumi helyet átadjuk azon jelentkezőknek, akiket helyhiány miatt kellett 

elutasítani. A kollégiumi ellátás nem csak az étkezést, hanem az ott tartózkodás 

lehetőségét is magában foglalja. 
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Tájékoztató a kártyarendszerről 

 

- 2011 decemberétől az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban bevezetésre került 

az étkezés internetes felületen történő megrendelése. 

- A rendelés időpontja: tárgyhót megelőző hónap tizedikétől - huszadikáig. (pl.: 

szeptemberi igénylés leadása: augusztus 10-20-ig) 

- A rendelés elérési útvonala a következő: www.eszi.eny.hu 

 

A 2017.09.01-től újonnan érkező tanulóknál: 

- Azonosító:   a beiratozáskor megadott e-mail cím,  

- Jelszó:   a jelszó, a regisztráció után, a megadott e-mail címre fog érkezni,  

 

a 2017.09.01. előtt is étkező tanulóknál:  

- Azonosító:  a 6 jegyű azonosító marad 

- Jelszó:   megegyezik a tavalyi tanévben is használt jelszóval 

 

Az étkezésigénylés menüpontra kattintva, a hónap kiválasztása után, az adott napra, 

majd a kiválasztott menü betűjelére kattintva adható meg, hogy melyik menüt választja 

a tanuló. 

- Ha nem kíván egy adott napon étkezni, akkor nem kell bejelölni semmit annál a napnál. 

Ez a kollégistáknál, indokolt esetben, csak a pénteki napra lehetséges! 

- Felső menüsorban Mentés után, kilépés a programból. 

- Az ebédeltetés kártyás rendszerben történik (első kártya díja: 600 Ft, amelyet 

beiratkozáskor kell fizetni). Elhagyott, elveszett kártya esetén nem tudunk pótigazolást 

kiadni. Amennyiben a tanuló jelzi a kártyája elvesztését, az letiltásra kerül, a 

továbbiakban azt a kártyát használni nem lehet, és új kártyát állítunk ki, melynek ára 

850,- Ft. (Ez a jelenlegi ár, amely a beszerzési ár függvényében változhat.) 

Pótigazolást csak abban az esetben kaphatnak a diákok, ha a kártya belépéskor nem 

működik. Ez esetben a diák a gazdasági irodán (I. em. 135.) jelezze, hogy nem tudja 

használni a kártyát. A nem működő kártyákat ingyenesen kicseréljük. 

- A kollégistáknak reggeli és ebéd az iskola éttermében. A vacsora nem megoldott a 

kollégium épületében, ezért a diákok étkezési utalványokat kapnak. Az étkezési 

utalványok átvétele a hónap első tanítási napján a gazdasági irodában (I. em. 136.) 

történik.  

 

TANULÓBIZTOSÍTÁS 

 

Beiratkozáskor igény szerint tanulóbiztosítás köthető, melyre a biztosítási összeget a helyszínen 

kell befizetni. A mellékelt nyomtatvány csak minta, aki biztosítást szeretne kötni, annak 

beiratkozáskor kell egy eredetit kitölteni! 

 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

 

A tankönyvek megvásárlásához az állam Intézményünkön keresztül támogatást nyújt 

(ingyenes tankönyv).  

 

Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek: 

a)  tartósan beteg, (szakorvos igazolja), 

b)  a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

http://www.eszi.eny.hu/
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tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, (szakértői és 

rehabilitációs bizottság igazolja) 

c)  három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, (a 

megállapított családi pótlék igazolja), 

d)  nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (a megállapított családi 

pótlék igazolja), 

e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat 

igazolja). 

Az ingyenes tankönyvhöz jutás feltétele, hogy az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

2017-2018. tanév” című nyomtatvány kitöltve, mellékletekkel ellátva, szülő által aláírva 

leadásra kerüljön. 

 
Figyelem: Az igénylőlapon jelölje az a)-e) pontok valamelyikével, ha kedvezményre jogosult. 

Amennyiben kéri az ingyen tankönyvet, a nyilatkozatban jelölje az „Ingyen tankönyvet 

kölcsönöz gyermekem a Szakgimnázium könyvtárából” sorban, valamint a tankönyvjegyzéken 

is jelölje a megfelelő oszlopban. 

 

A kedvezményre jogosultak jelöljék meg a nyilatkozatban – külön sorban -, ha az 50%-os 

kedvezményt a menza/kollégiumi díjra (is) igénybe kívánják venni.   

 

„Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatványt minden tanuló köteles leadni 
Még azok a tanulók is, akik nem jogosultak tankönyvtámogatásra a tanulói és szülői adatok, 

valamint a nyilatkozat rész kitöltésével, aláírással. 

 

A megfelelő dokumentumok, igazolások leadásának határideje: beiratkozáskor, vagy 

legkésőbb 2017. augusztus 11-ig személyesen a Szakgimnázium 135. sz. helyiségében, vagy 

postai úton. 

Ha valamely igazolást csak később tudja beszerezni (pl. egyetemista testvér iskolalátogatási 

igazolása), akkor a többi leadásakor ezt a tényt jelezze. 

 

 

Levélcím: Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, 7030 Paks, Pf. 145 

 

 

P a k s, 2017.05.12. 

 

 

 Szabó Béla s.k. 

 igazgató 


