
GAZDASÁGI ADATLAP (A szürke részt nem kötelező megadni, a hátoldalon található rövid tájékoztató.)

Osztály 

Név 

Fiú □ Lány □ Születési dátum 

Lakcím (irányítószámmal) 

Édesanyja születési neve 

Gondviselő neve 

Détás étrendet kér □ Szülői nyilatkozat vagy orvosi igazolás alapján, egyedi elbírálás szerint kapható.

Kedvezményre jogosult □ 2. sz. mellékletre ráírni: csak a diák nevét, és az a),b),c),d),e) pontok valamelyikét!

□
Adószám  Ha Áfá-s számlát kér, akkor kötelező! 

Számlafizető neve 

Számlázási cím 

Az intézményben rendelhető étkezés típusa 

Kér étkeztetést □ Aláírás nélkül érvénytelen! 

□
Az iskolában rendelek, és személyesen átvett postai csekken fizetek.

Az iskolában nincs fizetési lehetőség (se bankkártyával, se készpénzzel). 

Kelt: Nyilatkozó aláírása:

DIÁK ADATAI

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK

Egyszeri (ebéd)

Amennyiben nagycsaládos kedvezményt érvényesít, akkor itt adja meg a jogosultság 
alapjául szolgáló gyermekek közül a legidősebbnek a születési dátumát 

Kapcsolattartói e-mail cím 
nyomtatott betűvel, olvashatóan!

Jogi személyként pénzügyi elszámoláshoz Áfá-s számlát kér

Webes felületen a MultiSchool étkezés-megrendelő programon 
keresztül rendelek, és bankkártyával fizetek.

NYILATKOZAT AZ EBÉD MEGRENDELÉSÉNEK ÉS BEFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

□

Ez nem megrendelés, csak annak a feltétele, hogy az alábbi módok valamelyikén megrendelhesse havonta az étkezést!

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a teljes tanévre érvényes. A választott rendelési és fizetési mód 
megváltoztatása csak a tárgyhónapot 2 hónappal megelőzően beadott új nyilatkozattal lehetséges. 

□□□□□□□□-□-□□



  

A megrendelés feltételeit e-mail üzenetben küldjük el a beadott adatlapok feldolgozását követően, a 
megrendelési időszak előtt. A rendelés nem automatikus folyamat, tehát havonta kell kérni, mindig a 
megelőző hónapban – a szeptemberit augusztusban.  A tájékoztató tartalmazza majd a dátumokat a különféle 
módokon történő rendelésre vonatkozóan, és a webes felület hozzáféréséhez a paramétereket.

Az iskolában a közétkeztetéssel kapcsolatban semmilyen összeg befizetésére nincs lehetőség!

- három gyermek esetén: ha a legidősebb elmúlt 18 éves, akkor részéről iskolalátogatási igazolást kérünk: 
Ennek leadási határideje szeptember 30., azt követően a kedvezményes étkezés lehetősége elvész.

- négy, vagy több gyermek esetén: egyeztessen az iskolában a koordinátorral 

- tartósan beteg, fogyatékos, vagy gondozásba vett gyermek esetén érvényes igazolás kell. Ha a 
dokumentumnak nincs lejárati dátuma, akkor az emelt összegű családi pótlék igazolásával együtt kell 
bemutatni.

KEDVEZMÉNYES térítési díj jogosultsági alapon kérhető, amihez a 2. számú mellékletet is be kell adni, de 
azon csak a gyermek nevét és a jogosultság alapját kell feltüntetni! (Se aláírás, se más ne kerüljön rá!)

A két rendelési mód:

2022. szeptemberben a normál és a diétás menü térítési díja: 439,- Forint, a kedvezményes 220,- Forint/ebéd. 

A DIÉTÁS étkezéshez augusztusban vissza kell juttatni az iskolába a két kitöltött (és csak a közepükön aláírt!) 
nyomtatványt az orvosi igazolással együtt. Vallási okokra hivatkozva is kérhető diéta, ehhez a 
nyomtatvánnyal együtt (az orvosi igazolás helyett) a szülő által írt kérelmet kell beadni, amelynek a diák adatain 
kívül tartalmaznia kell azt is, hogy a gyakorolt vallás mely élelmiszerek fogyasztását tiltja. A szolgáltató cégnél 
egyedileg bírálnak el minden speciális étrendre vonatkozó kérelmet, és a diétát rendelőknek is normál ebédet 
szállítanak, ameddig nem születik meg ennek a bírálatnak az eredménye. Tehát célszerű akkor rendelni, ha 
visszaigazolják a diétát.

1.) weben: böngészőben megnyíló oldalon, egyedi belépési azonosító használatával rendelhet ebédet 
egy megadott idősávban. A befizetés közvetlenül a rendeléskor történik, alapvetően bankkártyával. 
Lemondást non-stop intézhet.

2.) iskolában: ügyintézőtől kérheti az ebéd megrendelését egy megadott idősávban, és mindig az 
aktuálisan átvett postai csekken kell azt befizetni. Lemondást, csakúgy mint rendelést e-mail üzenetben 
kérhet - a webes ügyintézéshez képest lényegesen hosszabb átfutási idővel.

Minden hónapban változik a fizetendő végösszeg, tehát mindig az aktuális rendelés alapján kell fizetni.

Aki a csekkes befizetést választja, az úgy készüljön, hogy ha szeptemberre rendel majd ebédet, akkor a 
csekket augusztusban kell átvenni az iskolában - a részleteket erről is e-mail tájékoztatóban küldjük.

Az adatlap leadása még nem jelent rendelést, csak azt jelezheti, hogy szándékában áll a menzán ebédet kérni.


