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Gyermekétkeztetés eljárásrendje, 2019/2020. tanév  

A menzaigényléseket minden évben, tanévkezdéskor, a tankönyvosztással egy időben kell leadni 

az osztályfőnöknek.  

A 2019/2020. tanévben a menzaigénylések leadási rendje: augusztus 30., tankönyvosztás, de 

legkésőbb szeptember 2-án, az osztályfőnöki órán. Akik e szerint adják le az igénylést, már 

szeptember 3-án kedden kapnak ebédet. Akik szeptember 6-ig pótolják a menzaigénylésüket, 

szeptember 8-tól étkezhetnek. 

Év közben menzaigénylést csak a hónap elejétől, az első főzési naptól tudunk fogadni: 

 e-mailben a menza@vac.piarista.hu címre szkennelve/lefényképezve, szülői 

aláírással. 

Az igénylő nyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról. 

Igazolás a kedvezményes étkezésre 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló 

határozat szükséges. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél a szakorvos igazolása szükséges. 

 Diétás étkezési igényt csak szakorvosi igazolással tudunk elfogadni.  

Lemondás 

A tanuló betegsége, hiányzása miatti lemondásokat telefonon (+36 27 502-480, 128-as 

mellék, illetve a menza@vac.piarista.hu címen tudjuk fogadni minden reggel 8-ig.  Kérjük, ez 

ügyben ne az osztályfőnököket keressék! 

Menzalemondást – akár hiányzás miatt, akár véglegesen – csak szülőtől tudunk fogadni. A 

végleges lemondást kizárólag írásban fogadjuk. 

Elsősorban e-mailben várjuk az üzeneteket, mivel az egyetlen központi telefonvonal 

túlterheltsége miatt előfordulhat, hogy a menzalemondás nem fut be időben. Telefonálni 6 órától 

lehetséges, így elkerülhető a legzsúfoltabb telefonos időszak. 

Kedves Szülők! Számunkra nagyon fontos, hogy az ebédet időben lemondják, amennyiben 

gyermekük nem tud iskolába jönni. Szeretnénk, ha nem maradna ki nem osztott és 

kidobásra ítélt étel. 

Számlázás 

A menzatérítési díjak minden hónapban utólag kerülnek számlázásra. A tanulók legkésőbb a 

tárgyhót követő hó 10-ig megkapják a számlát, és a szülők által megadott e-mail címre a számla 

főbb adatait megküldjük, elősegítve ezzel az átutalást, de az alapbizonylat a tanulóknak átadott 
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számla. Az átutalás címzettje a Piarista Gimnázium és Kollégium. December hónapban 2 számlát 

állítunk ki, a novemberi étkezésről és a decemberiről (ezt december végén küldjük). Januárban 

nem kapnak számlát. Június hónapban szintén két számla kerül kiállításra a májusi étkezésről és a 

júniusi tört hónapról. Alapból az átutalási fizetési módot részesítjük előnyben, mivel gyorsabb, 

áttekinthetőbb és nem utolsó sorban nem ró plusz költséget az iskolára. Ha nem tudják megoldani 

az átutalást, akkor csekken rendezhetik a díjat. Ezen igényüket a menza@vac.piarista.hu címen 

jelezhetik a szülők. 

A menza igénybevételéhez mindenképpen szükséges a menzakártya. Amennyiben a tanuló nem 

hozza az ebédeléshez magával, csak később tud ebédelni. Kártyát a menza ügyintézőnél lehet 

vásárolni. Térítési díja 600,- Ft. 

 

Vác, 2019. augusztus 26. 

 

KALÁSZ ÁKOS IGAZGATÓ 
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