
EBÉDBEFIZETÉSI INFORMÁCIÓK 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Az ebéd befizetéséhez kötelező kitölteni a megfelelő 

dokumentumokat 2 példányban!  

A  https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-

dokumentumok/ 

oldalon elérhetőek a kitöltendő nyomtatványok, illetve amennyiben 

nem rendelkezik nyomtatási lehetőséggel, a megállapodásokat kérje az 

intézményben. 

 

Az alábbi lehetőségek közül választhatnak: 

MEGÁLLAPODÁSOK 

1. Az elektronikus fizetéshez szükséges megállapodás 

(„elektronikus_fizetés_megállapodás”) Átutalási számla száma: 

            KSZKI  MENZA 

12001008-00140634-00200002 

2. Online felület használata („online_regisztráció”): bárki 

igényelheti a hozzáférést, fizetési módtól függetlenül, 

amennyiben kitöltve, aláírva leadja a regisztrációs lapot. 

3. Ingyenes és készpénzfizetés 

(„ingyenes_készpénzes_megállapodás”): minden szülőnek, aki 

nem az „elektronikus_fizetés_megállapodás”-t tölti ki, ezt a 

megállapodást kell kitöltenie. 

Fontos! 
A három dokumentumból egy kitöltése kötelező! A 

megállapodások leadása az intézményben folyamatosan történik.   

Szülői lakcímkártya bemutatása kötelező! 
  

https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-dokumentumok/
https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-dokumentumok/


 

 

 

BELÉPÉS A „SZÜLŐI” FELÜLETRE 

Amennyiben az intézményében, ahol a megállapodást leadta, már regisztrálták a rendszerben 

az e-mail címét, úgy a következő lehetősége van a bejelentkezésre (a regisztrációról nem kap 

külön e-mail értesítést, amennyiben több gyermeke van, akik különböző intézménybe járnak, 

minden intézményben meg kell történnie a regisztrációnak): 

1. Ha a regisztrált e-mail cím Gmail-es cím, úgy a "Bejelentkezés Google fiókkal" gomb 

segítségével azonnal beléphet. 

2. Ha nem Gmail-es a megadott e-mail cím, vagy nem kívánja használni a Google 

fiókkal történő bejelentkezést, úgy „Jelszó emlékeztető” funkció segítségével kérhet 

magának jelszót, ami segítségével az itt lévő bejelentkező űrlapon beléphet. 

 

Fontos határidők: 

1. Minden hónap 1-étől 6-áig rendelheti meg gyermekének a következő havi étkezését a 

menza rendszer elektronikus felhasználói felületén. Amennyiben 6-án éjfélig nem rendelte 

meg gyermekének az étkezést következő hónapra, úgy azt: 

 készpénzes fizetés és ingyenes étkezés esetén: megteheti személyesen, gyermeke 

oktatási intézményében. A pontos időpontról kérjük, tájékozódjon gyermeke oktatási 

intézményében! 

 elektronikus fizetés választása esetén: gyermeke oktatási intézményében 

automatikusan elkészítik teljes hónapra. Amennyiben nem kíván gyermekének arra a 

hónapra megrendelni, kérem jelezze gyermeke oktatási intézményében. 

2. Minden hónap 7-én a megrendelés alapján elkészül a számla, amelyről a megadott e-mail 

címre értesítést fog kapni. Az elektronikus befizetéseket 7-15-e között lehet teljesíteni.  

3. Minden hónap 15-éig fogadjuk az elektronikus befizetéseket. Átutalással történő fizetés 

esetén a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést vesszük figyelembe. 

4. Amennyiben elmulasztotta gyermeke térítési díját elektronikusan befizetni, úgy azt 

megteheti az intézményben  minden hónap 15-e és 20-a között, a megjelölt napon! 

 


