
Tájékoztató 

 

Tisztelt Szülők! 

Pécs városban gyermeke étkezési díjának befizetésére 5 központi pénztár áll rendelkezésre, ahol 
személyesen intézheti étkezéssel kapcsolatos ügyeit nyitvatartási időben, függetlenül attól, hogy melyik 
közoktatási intézménybe jár étkező gyermeke. 

Ssz. Befizetőhely megnevezése Mobil számok Név / cím 

1. ANK befizetőhely 30/845 6732 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1. 

2. Kodály Kollégium befizetőhely 30/845 6697 Pécsi Kodály Z. Kollégium 7624 Pécs, Kodály Z. u. 20/A. 

3. Türr I. u. befizetőhely 30/850 6453 Hajnóczy József Kollégium 7633 Pécs, Türr I. u. 2. 

4. 
Pollack M. Kollégium 

befizetőhely 
30/850 6482 Pécsi Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma           

7621 Pécs, Jókai u. 8. 

5. Komlói u. befizetőhely 30/845 6713 Pécsi Meszesi Iskola 7629 Pécs, Komlói u. 58. 
 

Az iskolákban helyben nincs ebédbefizetési lehetőség, a fent említett 3 pénztáron felül még 2 pénztárunk 
működik csökkentett nyitvatartási napokkal: Pécsi Meszesi Iskolában és a Pécsi Türr I. Kollégiumban. 
Nyitvatartási időpontokat feltüntetünk honlapunkon, illetve a befizetőhelyeken is ki van írva. 
(www.elszamolohazpecs.hu)  

Iskolás étkezőink diákigazolvánnyal jogosultak az étkezésre, amit minden alkalommal magukkal kell vinniük 
az ebédlőbe és vonalkód leolvasó segítségével étkezési jogosultságát igazolnia kell.  

Azoknak az étkezőknek, akiknek folyamatban van a diákigazolvány igénylése, vonalkódkártya biztosítható, 
ami a fenti pénztárakban kérhető. A diákigazolvány használatba vétele alkalmával, annak számát rögzíteni 
kell elektronikus nyilvántartási rendszerben. 

Ha Ön otthonról szeretné intézni gyermeke étkezésének befizetését, lemondással kapcsolatos ügyeit, akkor 
megteheti a szülői felületünkön: 

 Weboldalunkról (www.elszamolohazpecs.hu) letölti a „Nyilatkozat átutalással történő befizetésről” 
című mellékletet a „Tevékenységeink->Közétkeztetés->Letölthető mellékletek” menüpont alatt.  

 Ezt a nyilatkozatot kitöltve küldje vissza az karacsony.edina@eh-pecs.hu e-mail címünkre, vagy 
személyesen adja le a pénztárak egyikében. 

 Visszajelzést küld az ügyintéző e-mailben, amint rögzítette gyermeke adatlapján a nyilatkozatba írt 
információkat. 

 Visszajelzést követően a nyilatkozatra írt e-mail címmel tud regisztrálni a https://pecskk.eny.hu 
oldalon.  

 A felületen étkezési igényt mondhat le, kiegyenlítheti a számlákat VPOS bankkártyás utalással.  

Befizetés céljára fenntartott új bankszámlaszám: 10024003 - 00339595 – 00000031 

 

Ha nem kíván a szülői felületre regisztrálni, akkor a lemondásait a fent említett e-mail címen tudja megtenni, 
illetve a pénztárak telefonszámain. A lemondásokat reggel 09:00 óráig tudjuk rögzíteni a következő 
napok étkezéseire vonatkozóan. 

Egyéb kérdés/ügyintézés esetén hívja a PEK Közétkeztetési Osztály étkeztetéssel kapcsolatos központi 
telefonszámát: 06 72/ 518-821 vagy látogasson el honlapunkra: www.elszamolohazpecs.hu . 

 

Üdvözlettel: 

Pécsi Ellátó Központ 


