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Tisztelt Szülők!

Az újbudai iskolákban 2019, április 1-tő1 egy új menzakártya rendszer segíti majd onöket az iskolai
étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben. A rendszet a tavalyi év során került bevezetésre a kerületi
óvodákban, ahol azőta is hatékonyan működik. Ennek a rendszemek a haszná|atát mutatiuk be a mellékelt
tájékoztatőban,

Az ij menzakártya rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára
az étkezések megrendelését, lemondását és a fizetést is; megnézhetik az étlapot, a korábbi rendeléseket és
szám|ákat' Nem szükséges többé a megrendeléshez külön nyt\akozatot leadni, az iskolai igyintézőt
személyesen vagy telefonon keresni, mivel a rendszer internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról,
kényelme s e n intéihető'

Rugalmasabbá válik az étkezés lemondása is, ami.felesleges kiadásoktól mentheti meg a szülőt, emellett
az éteL sem vész kárba. Ha a gyermek valamiért nem megy iskolába, az adott időtartamra korábban
megrendelt étkezés egyszerűen törölhető az online felületen. A keletkező tÍllfizetést a rendszer
automatikusan tárolja, és levonja a következő megrendelések díjából.

Az iskolák étkezőiben a gyerekek részére egy kártyaolvasó kerül elhelyezésre, amely összeköttetésben ál1
egy terminá|Ial, aint az ételkiadást támogatja a konyhán.

A rendszerbe a szülők - előzetes regisztrácio után - otthonról, a munkahelyről, vagy bármilyen egyéb
intemet hozzáfér(ssel rendelkező helyről bejelentkezhetnek. Nincs sziikség ki'ilön program telepítésére: a
felület haszná|atához csupán böngészőprogram szükséges (pl. Chrome, Firefox vagy Internet Explorer).

Természetesen a korábbiakhoz hasonlóan' az iskolában rendszeresített módon (akár személyesen) is tudják
majd intézni az étkeztetéssel kapcsolatos ügyeiket.

Az eMenza felület elérhető s é ge : uj buda. e- menza' hu.

riszteretter 
il{--hr,

Dr. Hoffrhann Tamás
polgármester
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Tájékoztatő az iskolai eMenza rendszerrő|

Miért hasznos az új eMenza (menzakártya) rendszer?

az étkezések akár egyedi időtarÍamra is egyszenien megÍendelhetők az online felületen, továbbá
könnyen és gyorsan lemondhatók, legkésőbb az igénybe vétel előtti munkanapon délelőtt 9 óráig (pl.
hiányzás, bete gsé g esetén) ;
a rendszer kezeli és tárolja a jőváírható kedvezményeket (p1. normatív vagy önkormányzati
támogatás) és az a||ergiával, ételintoleranciával kapcsolatos információkat;
az esetleges adminisztrációs hibák visszakövethetővé válnak a káftyák haszná|ata és a rendelések,
lemondások, befizetések naprakész nyilvánt artásának köszönhetően;
az intemetes felületen' a megrendelés során, többféle fizetési módból váIaszthatnak az étkezés
kiegyen|ítéséhez:

o bankkártyás fizetés,
o banki átutalás és
o csoportos beszedési megbízás

Hogyan tudja használni az új eMenzarendszert?

A https://ujbuda.e-menza.hu oldalra navigáIva egy e-mail cím és jelszó megadása már elegendő a
szülő i r e gtsztr áciőhoz'

Menzakártya rendszer
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Regisztréció

. Elf.g&om ó ieifn5.nálé9i íérélei*.t

A sikeres regisztráciő után a rendszer azonnal beléptet és átirátyit egy olyan oldalra, aholbe kell ímr
a gyermek azonosító kódját: ezt az iskolától emailben vagy nyomtatott formában kapják meg a
szülők. E'zzel a lépéssel a rendszer aregtsztrá|ó szülőhöz rendeli a gyermeket.
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Gyermekek regisztrációja
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kódját, egy olyan oldalra jutnak, ahol
gyorsan intézhetik a rendeléseket és a

o$},, GYermek hozzáadása
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Miután megadták a gyermekük (gyermekeik) regisztráciős
Iáthatják az ételrendeléseket tafi.almaző naptárt, könnyen és
lemondásokat.
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Az ételrendelés folyamatán a rendszer saját, háromlépéses ,,varázslőja,, vezet végig; az étkezések és
időtartamok megadásától a f,rzetési mód kiválasztásán át a rendelés rögzitéséig,

Fízetendsl 4 800 Fr
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Rendelések lemondása

Ha a gyermek - betegség miatt vagy egyéb okból hiányzik az iskolábó|, az adott l'dőtartamra korábban már
megrendelt étkezés egyszerűen lemondható az online felületen, legkésőbb az igénybe vétel előtti utolsó
munkanapon, délelőtt 9 őráig. A megrendelt étkezés/étkezések visszamondásához csupán az adott napÍa
kell kattintani a felületen és megerősíteni a lemondás tényét.
Az igy keletkező tulfizetést a rendszer automatikusan tárolja és levonja a következő megrendelések díjából.

Rendelések, befizetések, számlák nyomon követése

A ,,Pénzügyek'' menüben áttekinthetők a megrendelések, a lemondások és az étkezésekért ftzetett
összegekről szóló szám|ák, Az egyes rendelési sorokra kattintva |áthatők a rendelt étkezések, aZ
időtartamok, a megrendelések állapota, a fizetés módja és a fizetendő összeg. A számla sorokat kiválasztva
e l érhet ő a számlakép ek kinyo m tathatő v áItozata.

Megrendelések
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Mit tegyen, ha nincsen e-mail címe, se intel.-net hozzáférése?
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E-mail címmel nem rendelkező szülőknek aZ Iskolatitkárhoz kell befáradni (a meghatározott
ügyfélfogadási időben) és rajta kereszttil tudják intézni a megrendelést és a lemondást.

További információ: emenz4@snafi1i.uibuda.l]u e-mail címen vagy aZ ujbuda.hu/eq]-eJ-qp oldalon
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