
Díjfizetési kötelezettség megállapítása 

 

1. Menzai étkezés  

 

1.1. Az étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő megrendelésére történik. Új étkezési 

programunk elérési oldala www.mnamk.e-menza.hu. A szülő egy e-mail cím és jelszó 

megadásával regisztrálhat a rendszerbe, ahol a pénztárban a gyermekének igényelt egyéni 

kód hozzárendelésével tudja az étkezést megrendelni.  

 

1.2. A menzai étkezést lemondani a szülők ugyanezen az internetes felületen tudják. Akinek nincs 

internet elérési lehetősége, az a pénztárban is meg tudja rendelni, illetve le tudja mondani 

az étkezést. 

 

 

2. Térítési díj megállapításának és fizetésének rendje 

 

Az étkezési térítési díjak befizetése történhet készpénzben, átutalással, illetve inkasszóval is. 

A készpénzes befizetésre a Gazdasági Hivatal által megadott napokon van lehetőség az 

intézmény pénztárában. Az étkezőprogramban történő megrendelésnél választani kell a 

fizetési módok közül. Az fizetendő díjról a rendszer díjbekérőt készít, melyet az étkezéssel 

érintett hónap 15-éig kell befizetni. A díj kiegyenlítése után a rendszer automatikusan 

generálja a számlát. 

Inkasszóhoz nyomtatvány a Gazdasági Hivatalnál (206-os iroda) igényelhető.  

 

3. Térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

3.1. A túlfizetések rendezése (betegség vagy hiányzás miatti lemondásból adódóan) a következő 

havi díjfizetésnél történik, olyan módon, hogy az étkezőprogram automatikusan levonja a 

következő számla végösszegéből az előző havi túlfizetést.  

3.2. Betegség vagy hiányzás esetén étkezés lemondására megelőző nap reggel 9 óráig van 

lehetőség az étkezőprogramba való belépéssel, illetve a pénztárban.  

 

4. Térítési díjkedvezmények 

A tanulónak a térítési díj 100%-át kell napi ellátásként befizetnie. Ha a családban 3 vagy több 

eltartott van, akkor erről egy „Nyilatkozat” – ot kell a szülőnek benyújtania, amely alapján a 

térítési díjnak 50%-át fogja napi ellátásként fizetni. A „Nyilatkozat” nyomtatvány a 

pénztárban kérhető. A nyomtatványon szereplő adatok egy hónapnál régebbiek nem 

lehetnek. A „nyilatkozat” kitöltését évente meg kell ismételni. Ezentúl, 50%-os kedvezményt 

kaphat a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve hogy nem részesül más jogcímen 

ingyenes étkezésben. Igazolás módja szakorvosi igazolással, vagy az emelt összegű családi 

pótlékról MÁK igazolással. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknél az általános iskolában 100 

%-os, gimnáziumban 50 %-os kedvezmény jár. Erről igazolást a jegyző állít ki. A kedvezményt 

évente 2 alkalommal lehet felülvizsgálni és megváltoztatni. 



A díjkedvezmények igazolásához a papírokat a pénztárba kell eljuttatni, illetve az e-menza 

rendszer internetes felületén is lehetősége van azt a szülőnek feltölteni. 

 

5. A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei 

 

5.1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, - amennyiben erre az iskola 

jogosult - az iskola igazgatója a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének 

kikérése után dönt.  

5.2. Szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:  

• akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50%-

át,  

• a gyermek tartósan beteg. 
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Bruttó árak Óvoda Általános iskola 
Középiskola 

Menza Kollégium 

Tízórai/Reggeli 123 125   264 

Ebéd 298 429 504 504 

Uzsonna/Vacsora 110 130   358 

Egész nap 531 684 504 1126 


