
2016/ 2017.  

Információ az étkeztetésről egész évre vonatkozóan. 

Szeptember hónapra az ebédbefizetés szeptember 1-2-án, illetve 5-6-án  7.30- 16.00 –ig! 

Szeptember hónapban csak azok a tanulók ebédelhetnek akik a kijelölt napokon 

befizetik az ebédet és ebédjeggyel rendelkeznek! 

1. Október hónaptól a diákok már előző hónap közepén  

( szeptemberben) megkapják az étlapokat, amit meghatározott időn belül le kell 

adni.  A portán ki van írva a leadási határidő!  

Ha a tanuló időben leadja a kitöltött ( A- B  menü ) étlapot csak akkor tudok 

menzát rendelni.  

Ha ez nem történik meg, a befizetési napokon már csak A- menü rendelésre van 

lehetősége.  

NAGYON FONTOS! 

2. Még egyszer fontos kihangsúlyozni, hogy év  közben csak az étlapok időben 

történő leadásával rendelek menzát, mert a tanulók ezzel jelzik felém, hogy 

ebédelni szeretnének.   

 Ez alól kivételt képeznek a  DIÉTÁS,- ÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL 

ebédelő, és fizető tanulók, mert ők ha nem adnak le étlapot akkor is van ebédjük! 

OKTÓBERTŐL a készpénzzel fizető tanulóknak ( akik időben leadták 

étlapjukat)  a hónap első napjától, annak megfelelően ahogy az étlapon jelzik 

VAN EBÉDJÜK!!!  

Ezzel kapcsolatban NAGYON FONTOS! 

OKTÓBER HÓNAPTÓL utolsó befizetési napig  JEGY NÉLKÜL IS LEHET 

EBÉDELNI, de csak KIVÉTELES ESETEKBEN!!!! 

 ( Jelen példa szerint:  Ha a tanuló időben - tárgyhó előtti hónap KIJELÖLT NAPJÁIG-

, leadta az étlapot, és befizetés első napja előző hónap végén van, és nem tudja  befizetni 

az ebédet ( Pl. hosszú a sor, órája van, stb…) A konyhán le van adva egy névsor az 

ebédre jogosult tanulókról. A névsorban azok a tanulók szerepelnek akik időben leadták 

az étlapjukat, és megrendelték tőlem az ebédjüket.  

Azért nyomatékosan kérek minden tanulót, hogy mielőbb fizesse ki a kijelölt napokon az 

ebédet, mert a konyhán gyorsabb ebédjeggyel az ebédeltetés. 

Befizetési napok után szigorúan csak ebédjeggyel lehet menni ebédelni!!! 

 

 Azok a tanulók akik időben nem adják le az étlapot, csak a befizetési napokon van 

lehetőségük ebédet rendelni, és csak kizárólag „A”- menüre jogosultak.  



Abban az esetben ha a tanuló a kijelölt befizetési napokon elfelejti befizetni a 

menzát, és nem is jelzi felém, 10-től az étkezésből KI LESZ „HÚZVA”. 

Étlapokat az Ady Gimnázium portáján lehet kérni, vagy az irodában. 

 

3. Hiányzás esetén a tárgynapot megelőző napon reggel 9.00-ig lehet az étkezést 

lemondani. Az étkezési jegyeket utólag le kell adni, mert azt szúrópróbaszerűen 

ellenőrzik, és annak hiányában a lemondott ebédet  utólag ki kell fizetni.  

 

4. Ajánlott az intézmény honlapját figyelemmel kísérni, mert minden hónapban 

fontos információkat olvashattok az étkezéssel kapcsolatban is. ( Ebédbefizetés, 

stb…) 

Minden kérdéssel kapcsolatban elérhető vagyok munkaidőben 07.30- 15.30 között.  

Tisztelettel: 

 

      Lakatos Éva 

      élelmezésszervező 

      06-30- 240- 1353 


