
   

 

Tisztelt Szülők, 

 

 

Március 17-től iskolánkban áttérünk a kártya (vonalkód) alapú étkezési regisztrációs rendszerre. 

Ettől a naptól kezdve a papír alapú étkezési jegyek használatát beszüntetjük, csak névre szóló 

kártyával lehet az étkezést igénybe venni.  

Minden étkező gyermek a jelzett időpontig megkapja kártyáját, melyen csak neve, illetve a névhez 

tartozó vonalkódja látható.  

A kártyából személyenként 2 darab készül, a tartalékot a gazdasági irodában tároljuk. 

A napi használat során, amennyiben a gyerek az első példányt otthon hagyja, kérjük, jöjjön a 

gazdasági irodába, ott megkapja a 2. példányt. Felhasználást követően újra adja le, ne legyen két 

példány egyszerre forgalomban. 

Amennyiben a gyerek elhagyja a kártyát, ugyanígy a második példányt használatra átadjuk, de 

ennek elhagyása esetén a következő példányt (és ettől kezdve minden újat) csak 400 Ft befizetése 

ellenében adjuk ki. 

 

Az általános iskola 1-4 osztályainak tanulóit a fenti változás nem érinti. Bár étkezéseik 

regisztrálása szintén elektronikusan történik, ezt más –Őket személyesen nem érintő- módon 

végezzük. 

 

A kollégiumi diákokat kérjük, hogy minden alkalommal (reggeli, ebéd, vacsora) regisztrálják 

étkezésüket. Ha vacsorára nem érnek vissza egyéb program miatt, akkor a vacsora átvételével 

megbízott nevelőnek adják kártyájukat, mert csak regisztrálást követően tudjuk a vacsorát kiadni. 

 

 Az új rendszer bevezetése nem változtatja meg az étkezési időpontokat, a lemondás rendjét, és a 

befizetés rendjét sem. 

Az átállás napjától a konyhán (ebédlőben) a készpénzfizetés lehetőségét megszüntetjük. Csak a 

gazdasági irodában lehet csak az étkezési igényt a kártyára rögzíteni.  

 

Egyelőre csak készpénzzel lehet az étkezésért fizetni, de a rendszer alkalmas arra, hogy csoportos 

beszedési megbízással (inkasszóval) történő számlafizetést is bevezessük.  

Egyéb fizetési mód (csekk, bankkártyás fizetés, átutalás) alkalmazását különböző okok miatt nem 

tervezzük a későbbiekben sem. 

A csoportos beszedési megbízással történő fizetés előkészítése folyamatban van. Amint végleges 

verziója kialakul (akár napokon belül), úgy rögtön kiadjuk az erről szóló tájékoztatót. Célunk, hogy 

még ebben a tanévben ennek a fizetési módnak az alkalmazása is elindulhasson. 

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatban bármilyen kérdésük, vagy kérésük lenne, kérem 

keressenek bizalommal. 

 

Budapest, 2014. március 7. 

 

Áldás, békesség! 

Trippon László 
gazdasági vezető 
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