
Tisztelt Szülő/Gondviselő! 
 Kedves Kollégista! 

 
A kollégiumban a napi háromszori étkezést a Fővárosi Önkormányzat az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági 

Szervezet (ÉSZGSZ) által biztosítja. Tájékoztatásukat az alábbiakban közlöm. Étkezésrendeléshez a szükséges 

űrlapok az ÉSZGSZ honlapjáról tölthetők le. http://www.gsz.modelltiszk.hu/diaketterem-hu/teritesi-dij-

kedvezmeny-nyomtatvanyai      

2022. május 2.    Katona Péter intézményvezető s.k. 

 

1.    A 2022.09.01-től étkezést igénylő tanulók számára  legkésőbb 2022.08.22-ig előre 
átutalt térítési díj alapján tudunk étkezést biztosítani. 

          A befizetendő összeg alapja:  
              22 nap reggeli/187,96.-Ft/nap 

                                                             22 nap ebéd/350,52.- Ft/nap 

                                                             17 nap vacsora/325.-Ft/nap 

  

A teljes áron fizetendő összeg 2022. szeptember hónapra: 17.374 Ft 

Átutalás: ÉSZGSZ térítési beszedési díj alszámla (OTP Bank): 11784009-15793803-10010000 
Közlemény: Tanuló Neve, TMTK (kötelező feltüntetni: étkezést igénybe vevő tanuló neve, intézmény neve – 
TMTK Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium). 
        
 Természetesen a tanrendnek megfelelően lehetőség van a lemondásra, kivéve szeptember 1-szeptember 9. 
közötti időszakban. Lemondást kizárólag egész napra vonatkozóan lehet kérni.  
  

2.       2022. 08.31-én a megszokott eljárásrendnek megfelelően biztosítjuk a készpénzes befizetést, 
alkalmazkodva a beköltözési időhöz.  A beköltözés napján, a helyszínen befizetők részére 
csak 2022.09.05-től tudunk étkezést biztosítani. 

   
3. Kedvezményes étkezést a beiratkozáskor csak az tud igénybe venni, aki előre kitöltötten, aláíratva, 
igazolásokkal együtt hozza a jogosultságot igazoló dokumentumokat. 

 

4. Az idei tanévtől kezdődően az igénylőlapok és a kedvezményes étkezésre való jogosultságot 
alátámasztó igazolások elektronikusan is megküldhetők az alábbi címekre: 
tancsicsmenza@gmail.com és titkarsag@eszgsz.hu 
Amennyiben az adatlapokat hiánytalanul megküldik a fenti e-mail címek valamelyikére 2022. augusztus 
15-ig, az ügyintéző visszajelzése után a kedvezményes térítési díj befizetésével vehető igénybe az 
étkezés (nem szükséges a teljes árú étkezési díjat befizetni). 

  
5.    A korábbi (2022. 08. 29.) beköltözők csak vendégétkezős (felnőtt) áron tudják igénybe venni az 
étkezést, 2022. 08. 29., 30. és 31. napra: 
Reggeli: 745:- Ft/fő/nap; Ebéd: 1.400.- Ft/fő/nap; Vacsora: 1.020.- Ft/fő/nap 

Az augusztus 29-i egyszeri és 30-31-i napi háromszori étkezés teljes költsége: 7.350- Ft/fő (3 db vacsora, 
2 db reggeli, 2 db ebéd). A három augusztusi napra az étkezést a szeptemberi díjtól elkülönítve, 2022. 
augusztus 29-én hétfőn helyben, készpénzben kell befizetni. Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés 
érdekében a 7.350 Ft készpénzt pontosan kiszámolva hozzák! Az augusztus 29-i beköltözést kérők a 
visszaigazoló nyilatkozattal az étkezés fenti módon történő befizetésére kötelezettséget vállalnak. 

  

Üdvözlettel: 
Simonné dr. Németh Katalin 
igazgató megbízásából 
  
 Balláné Szarvas Erika 
szakmai igazgatóhelyettes 
 

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. 
 Levelezési cím: 1555 Budapest 136, Pf.71 
email: balla.erika@eszgsz.hu 
mobil: 06-20/466-9736 
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