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Nyári gyermekfelügyeletre vonatkozó tájékoztatás az Óbudai Sport és Szabadidő 

Nonprofit Kft. részéről 

 
A gyermekfelügyelet a járványügyi előírásoknak megfelelően változhat! 

Kérjük a résztvevőket a szorgalmi időszakban megszokott járványügyi előírások betartására! 

 

Gyermekfelügyelet ideje: 2021. június 28. – augusztus 19. 

- minden hétköznap 8.00-16.00 óra között 

- gyülekezési idő (7.00-8.00) és az ügyeletet követő idő (16.00-17.00) alatt a felügyelet 

biztosítása 

Gyermekfelügyelet helyszínei:  

 

- Óbudai Szabadidőpark – 1037 Bp., Laborc u. 2. 

- Dr. Béres József Általános Iskola, Kiserdő Tagiskola – 1039 Bp., Királyok útja 178/e. 

 

Turnusok:  

1. turnus 2021.06.28.H 2021.07.02.P 

2. turnus 2021.07.05.H 2021.07.09.P 

3. turnus 2021.07.12.H 2021.07.16.P 

4. turnus 2021.07.19.H 2021.07.23.P 

5. turnus 2021.07.26.H 2021.07.30.P 

6. turnus 2021.08.02.H 2021.08.06.P 

7. turnus 2021.08.09.H 2021.08.13.P 

8. turnus 2021.08.16.H 2021.08.19.CS 

Jelentkezni csak teljes hétre (turnusra) lehet, napokra nem 

 

Jogosultak:  

- 6-12 éves korú gyermekek 

- III. kerületi lakosú szülők gyermekei, akik III. kerületi általános iskolába járnak 

- III. kerületi lakosú szülők gyermekei, akik nem III. kerületi általános iskolába járnak 

 

Részvételi díj: 

- a gyermekfelügyelet ingyenes 

- az étkezési díj megegyezik a tanév során fizetendő térítési díjakkal (az étkezés 

megrendeléséről bővebben a 3. oldalon) 
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Résztvevő iskolák: 

 

Laborc utcai gyermekfelügyelet - 1037 Budapest, Laborc u. 2. 

 

• Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Budapest III. kerületi Dr. Szent Györgyi Albert Általános Iskola 

• Első Óbudai Általános Iskola 

• Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 

• Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

• Budapest III. kerületi Kerék utcai Általános Iskola 

• Krúdy Gyula Általános Iskola 

• Óbudai Nagy László Általános Iskola– Váradi 

• Óbudai Nagy László Általános Iskola – Zápor 

• EGYMI 

 

 

Kiserdei gyermekfelügyelet - 1039 Budapest, Királyok útja 178. 

 

• Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

• Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

• Dr. Béres József Általános Iskola – Keve u. 

• Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdő 

• Csillaghegyi Általános Iskola 

• Fodros Általános Iskola 

• Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

• Pais Dezső Általános Iskola 

• Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola 

 

 

 

Gyerekek jelentkezése:  

 

- a nyári gyermekfelügyeletre történő jelentkezés nem az iskolában történik, hanem a 

www.obudasport.hu weboldalon 2021. április 26-tól elérhető nevezési form-on 

keresztül elektronikus formában. 

- akik május 14-ig nem jelzik részvételüket a www.obudasport.hu weboldalon, azok a 

jelentkezésüket már csak személyesen tehetik meg az ügyelet helyszínein, a felügyelet 

első napjától (2021.06.28-án). 

- az utólagosan jelzett gyermekfelügyeleti igényt kiválasztott hetet megelőző hét péntek 

9:00 óráig lehet jelezni 

  

http://www.obudasport.hu/
http://www.obudasport.hu/
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Gyerekekre vonatkozó igazolások, nyilatkozatok, melyet az ügyelet első napján kell  

leadniuk a szülőknek: 

▪ Szülői egészségügyi nyilatkozat  

▪ Egységes ügyeleti nyilatkozat 

▪ Házirend 

▪ Adatkezelési tájékoztató 

- a részvételt lemondani legkésőbb a felügyeletet megelőző nap 9.00 óráig lehetséges, 

kizárólag személyesen vagy e-mailben! Ebben az esetben a lemondást nem kell orvosi 

igazolással alátámasztani. 

- a netes felületen, valamint a jelentkezési lapon jelezni fogjuk, hogy amennyiben nem 

éri el a regisztráltak száma a 100 főt / helyszín, abban az esetben összevonásra kerül sor 

a Laborc utcai Óbudai Szabadidőparkban 

 

 

Étkezés (díja, megrendelése, lemondása):  

- a felügyelet során napi 3-szori étkezés igénybevétele kötelező 

- kedvezmény igénybevételének feltétele a 2/1999. önkormányzati rendelet értelmében 

az erre feljogosító irat bemutatása 

- az étkezési igényt azoknak is jelezni kell, akik ingyenes ellátásban részesülnek 

- a gyerekfelügyelet programjaiban való részvétel nem lehetséges, amennyiben az 

étkezést nem rendeli meg a szülő 

- az étkezést minden esetben az évközi befizetési mód szerint a KSZKI-nál rendelik 

meg a szülők a menza@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül! 

Étkezési díj megfizetése, aki már szerepel az étkezési rendszerben: 

 

Elektronikus befizetés 

Az étkezés megrendelését a menza@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött levélben kell jelezni 

a gyermek nevének, intézményének és a megrendelni kívánt napok megjelölésével. 

• Júliusi étkezés június 01-től, augusztusi étkezés július 01-től igényelhető 

• Minden hónap 1-20. napja között BANKKÁRTYÁS befizetésre van lehetőség a 

https://kszki.eny.hu/ oldalon SZÁMLÁK menüpontban. 

• Minden hónap 1-20. napja között átutalással is fizethetnek. Átutalás esetén csak a pontos 

összeget tudjuk elfogadni, a közleményben a számla sorszámának megjelölésével. 

 

Készpénzes befizetés: 

Az ügyelet első két hetét a gyermek intézményében tudják megrendelni (a befizetési 

időpontokról érdeklődjön az iskolában). 2021. 06. 28-tól pedig a Laborc utcai szabadidőpark 

helyszínén lehet befizetni. 

Pénztár nyitvatartása a Laborc utcai Óbudai Szabadidőparkban 2021.06.28-tól: 

H-CS: 8:00-15:00 

P: 8:00-12:00 

https://www.obudasport.hu/images/rendszeroldal/nyaritaborok/Sz%C3%BCl%C5%91i%20nyilatkozat_2018.pdf
https://www.obudasport.hu/images/rendszeroldal/nyaritaborok/Egys%C3%A9ges%20nyilatkozat%20nyari%20taborozashoz_2018.pdf
https://www.obudasport.hu/images/rendszeroldal/nyaritaborok/H%C3%A1zirend2017.pdf
https://www.obudasport.hu/images/rendszeroldal/nyaritaborok/ADATKEZEL%C3%89SI%20T%C3%81J%C3%89KOZTAT%C3%93_2018.pdf
mailto:menza@kszki.obuda.hu
mailto:menza@kszki.obuda.hu
https://kszki.eny.hu/
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Étkezési díj megfizetése; aki nem szerepel az étkezési rendszerben, azaz nem kerületi 

iskolában tanuló gyermek: 

Az étkezés megrendelését (szerződéskötés, étkezési rendszerbe történő felvétel) 2021. június 

15-ig, az alábbi elérhetőségeken teheti meg az a szülő, akinek a gyereke tanév közben nem 

kerületi iskolába jár. Étkezés megfizetése az ő esetükben csak készpénzben lehetséges. 

A KSZKI Menza elérhetőségei: 

Telefon: 06 70 685 2017 

 06 70 685 2060 

E-mail: menza@kszki.obuda.hu 

 

 

FONTOS! Amennyiben a szülő a gyerek étkezési igényét nem jelzi előre, az ügyelet első 

napján 9:00 óráig még megteheti a Laborc utcai Óbudai Szabadidőparkban, így a gyermek, a 

megrendelést követő nap már részt vehet az ügyeleten Pl.: aki 06.28-án 9:00 óráig befizet, 

06.29-től részt vehet a felügyeleten. 

 

Az étkezés lemondása: 

Elektronikus befizetők: 

A Menza oldalán, a https://kszki.eny.hu/-n tudnak lemondást rögzíteni legkésőbb a lemondást 

megelőző munkanapon 9:00 óráig vagy a menza@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött 

levélben.  

Készpénzes befizetők:  

Személyesen (ügyeleti időszak alatt) az ügyelet helyszínén, legkésőbb a lemondást megelőző 

munkanapon 9:00 óráig, vagy telefonon (a (+36 70) 685-2060 és a (+36 70) 685-2017 

ügyfélszolgálati telefonszámokon), vagy a menza@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött 

levélben. 

 

FONTOS! Az étkezési lemondásokat nem kell orvosi igazolással alátámasztani, elegendő 

jelezni bármelyik elérhetőségen. A le nem mondott étkezések (ingyenes étkeztetésre jogosult 

gyerekek esetén is) nyersanyag + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek. 

mailto:menza@kszki.obuda.hu
https://kszki.eny.hu/
mailto:menza@kszki.obuda.hu
mailto:menza@kszki.obuda.hu

