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Hozzájáruló nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez / Web-MultiSchool3 étkezés 

megrendelő program használatához 

Alulírott ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) hozzájárulok, hogy a Gazdasági 

Működtetési Központ (1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.), mint a közétkeztetéssel 

kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet az alábbi adatokat a tanulói jogviszony időtartamára 

vonatkozóan a közétkeztetéshez kapcsolódóan rögzítse és kezelje: 

 

Köznevelési intézmény megnevezése: …………...…………………………………………… 

1. Étkező adatai: 

Étkező neve: ………………….………………………………………………………………. 

Osztálya: …………………………………………………………………………... 

Születési helye, ideje: ………………………………….……………………………………... 

Lakcíme: ……………………………………………….……………………………………... 

Anyja neve: ……………………………………………….…………………………………... 

2. Étkező törvényes képviselőjének elérhetősége: 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 

Levelezési címe: ……………………………………………………………………………….. 

3. Számlázási adatok 

Az étkezési térítési díjról a számla kiállítása elsődlegesen az igénybe vevő (tanuló) nevére 

történik. Amennyiben a számlát más névre (cég) kéri, úgy meg kell adni a számlázási 

adatokat. 

Számlázási név: .......................................................................................................................... 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………….. 

Tudomásul veszem, hogy a fenti adatok 3. személy részére nem kerülnek továbbításra, 

valamint az étkezést biztosító munkatársak kizárólag az étkezési jogosultság megállapítása 

céljából látják az étkező nevét. 

Tudomásul veszem, hogy az étkezés megrendelése, befizetése a tárgyhónapra előre történik. 

Az elfogadott lemondások a következő havidíjat csökkentik. Térítési díj visszautalására abban 

az esetben van lehetőség, ha a következő időszakra nem történik étkezés megrendelés. A 

visszautaláshoz szükséges a 1.sz nyilatkozat kitöltése. 

A közétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó valamennyi nyomtatvány, tájékoztató 

elérhető a GMK hivatalos honlapján a Közétkeztetés menüpont alatt 

(www.gmkxv.hu/Közétkeztetés/Nyomtatványok,tájékoztatók). 
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Nyilatkozat 

az étkezési térítési díj befizetésének módjáról 

 

Tájékoztatjuk, hogy az étkezési térítési díj kiegyenlítése az alábbi három módon lehetséges. 

Kérem válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (jelölje X-szel): 

 

 Készpénz (kizárólag az előre meghirdetett befizetési napokon) 

 Csoportos beszedési megbízás 

 Étkezés megrendelő program webes felületén bankkártyás fizetés (Web-MultiSchool3) 

 

Amennyiben az online bankkártyás fizetési módot választja, kérjük szíveskedjen megadni 

elektronikus elérhetőségét, mely rögzítését követően a megadott e-mail címre küldi ki a 

program a felhasználó nevet és jelszót, mellyel a felület használhatóvá válik. 

A Web-MultiSchool3 használata nem csak az étkezés megrendelését teszi lehetővé, hanem 

lehetőséget nyújt a lemondások kezelésére is. Amennyiben továbbra is készpénzben kívánja 

az étkezést megrendelni és kiegyenlíteni, abban az esetben is használható a felület a 

lemondások kezelésére. Ehhez is szükséges az e-mail cím megadása. 

 

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): ……………………………………………………... 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. A megadott adatokban bekövetkező változásokat azonnal, de 

legkésőbb 15 napon belül köteles vagyok írásban bejelenteni a GMK Közétkeztetési 

csoportjának.  

Az adatkezelő GMK, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó KronoSoft Kft. köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) előírásainak 

megfelelően. 

 

 

Budapest, 20……………………………………… 

 

 

 

 …………………………………………………………. 

 Ellátást igénylő (kiskorú esetében szülő, törvényes képviselő) aláírása 

 

 


