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Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták! 

 
Az étkezés befizetés utólagos, mindig az adott étkezési hónapot követő hónap elején történik. 

  100%-os térítési díj 50%-os térítési díj 
Reggeli 279 Ft / adag 140 Ft / adag 
Tízórai 160 Ft / adag 80 Ft / adag 
Ebéd 516 Ft / adag 258 Ft / adag 
Uzsonna 160 Ft / adag 80 Ft / adag 
Vacsora 335 Ft / adag 168 Ft / adag 

A fizetés készpénzben történhet vagy az intézmény bankszámlájára utalva (CIB Bank 10700299-66767042-51100005) 
kerekítés nélküli pontos összeget. 
Az étkezés megrendelése és visszamondása interneten keresztül történik. 
 www.menzanet.hu 
 
Minden menzás kap egy chip-et (500 Ft – befizetés beköltözéskor), mely ebédjegyként funkcionál, tehát ezt a chip-et 
mindig magánál kell tartania, ezzel tud majd étkezni. Az étteremben a chip leolvasása után látható lesz a kijelzőn, hogy az 
adott diák kért-e étkezést, és ha igen, akkor melyik menüt választotta. A konyhások erre fogják kiadni az ételt. A chip a 
megvásárlás után saját tulajdon lesz, mely több éven keresztül használható (chip átvétel – beköltözéskor). 
 
A chip mellé mindenki névre szólóan kap: 

- egy RFID chip számot, amely megegyezik a saját chip-jén található számsorral. Ez lesz a belépéskor a 
felhasználóneve (10 jegyű szám). 

- egy jelszót, melyet a program generált, és nem lehet rajta változtatni. Ez lesz a belépéskor a jelszava. 
 
Sikeres étkezői belépés után kezdődhet a rendelés. Az adott nap tekintetében lehetőség van kiválasztani, hogy „A” vagy „B” 
menüt kér. Ha a kurzort a lenyíló nyilacskára állítja, akkor látható a választék. A megrendelés a mentés gombra való 
kattintással lesz érvényes. 
Betegség vagy hiányzás kapcsán a visszamondást szintén itt lehet megtenni. Ugyanezen menüponton belül lehet módosítani 
a kívánt napon, és újra menteni.  
A megrendelést és a visszamondást az aktuális napot megelőző munkanapon délelőtt 9:00-ig meg kell tenni, mert a program 
automatikusan lezár, és 9:00 után már nem lesz aktív a következő nap. 
 
Az „Információs lap” fülön mindent lehet ellenőrizni. Itt lehet látni azt is, hogy mennyi a tárgyhavi étkezés összege, és hogy 
mennyi az egyenleg. Itt látható a kedvezmény is. A kedvezményhez leadott papíron lévő dátumokat veszi alapul a program. 
Határidő lejárta után teljes áron számol. 
 
Pénztár nyitvatartási ideje: 
 HÉTFŐ:   9:00 – 12:00 
 KEDD:   9:00 – 12:00 
 SZERDA:  12:30 – 16:00 
 CSÜTÖRTÖK:  12:30 – 15:30 
 PÉNTEK:  9:00 – 12:00 
Kérek mindenkit, hogy csak kizárólag ebben az időben próbáljon pénztári ügyeket intézni a pénztári ablaknál. 
 
Étkezni a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, mint 
intézmény konyháján lehet. Reggeli: 6:30 – 7:30 Ebéd: 11:30 – 14:30 Vacsora: 17:45 – 18:45 
 
A beköltözéskor töltendő ki! 
 
……………………………………………………….……….   …………………………………………. 
   NÉV       CSOPORT 
Az étkeztetés biztosítását  

� kollégiumi, externátusi ellátás esetén a déli meleg étkezés vonatkozásában, vagy 
� kollégiumi, externátusi ellátás esetén a reggeli és vacsora vonatkozásában, vagy 
� kollégiumi, externátusi ellátás esetén a napi ötszöri étkezés vonatkozásában, vagy 
� kollégiumi, externátusi ellátás esetén naponta változóan kérem. 

Dátum: …………………………………………….   ………………………………………………….. 
        az ellátást igénylő (szülő, törvényes képviselő) 

http://www.vbjnet.hu/
http://www.menzanet.hu/
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NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés 
szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

20…. / 20…. tanév 
 

Tanuló neve Csoport 
    

 
A tanuló születési dátuma:    
A tanuló lakcíme:   …………………………………………………………… 
Édesanyja neve:  ……………………………………………………………………….….. 
Szülő (törvényes képviselő neve): …………………………………………………………….…….. 
 
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – kérem, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/B.§ (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján: 
 
 (Csak egy jogcímen vehető igénybe kedvezmény, kérjük, aláhúzással jelölni és közétkeztetés rendjéről szóló 
tájékoztatóban megjelölt kedvezmény jogcímét alátámasztó okirat, dokumentum másolatát leadni!) 
 

1. tartósan beteg, fogyatékos gyermek jogcímen       50 % kedv. 
nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos 

2. három vagy többgyermekes család jogcímen       50 % kedv. 
nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő gyermekek száma: __fő 
ebből: 
- 18 éven aluli            __fő 
- 18-25 év közötti, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, vagy felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló __fő 
- életkortól függetlenül tartósan beteg         __fő 

3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen    50 % kedv. 
nyilatkozom, hogy ____év ___hó ___napjától ____év ___hó ___napjáig rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülök. 

4. nevelésbe vett gyermek vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt jogcímen  100 % kedv. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a 
kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő 
felhasználásához. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást – a változást követő – 15 
napon belül írásban köteles vagyok bejelenteni az intézményben. 
 
Gyöngyös, 20………………………………………. 
         ………………………………………… 
         szülő (törvényes képviselő) aláírása 
 
A nyilatkozat mellékletei: 

1. Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén: szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 
folyósításáról szóló határozat vagy szakértői és bizottsági szakvélemény 

2. Három vagy több gyermek esetén: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, , az igényléskor 2019-es 
dátummal kiállított MÁK igazolás 

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén: a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata 

4. Nevelésbe vett gyermek vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén: az erről szóló határozat 

http://www.vbjnet.hu/

