
Tisztelt Szülők, Diákok és Pedagógusok! 
 

Kérjük Önöket, hogy az alábbi fizetési módokat részesítsék előnyben:  

 

 Átutalással (ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési alszámla:  11784009-15793803-10010000) 

Az átutalások beérkezésének határnapja minden hónap 25-ig esedékes. 

Közleményben kérjük feltüntetni az iskola azonosítóját (EJG), gyermek neve és 

osztálya, az időszaknak megfelelően a választott menü jele (A-A vagy A-B vagy B-

A vagy B-B). 

Az első időszak október 1-16-ig, a második időszak október 17-31-ig érvényes. 

Amennyiben nem jelzik betűvel a kért időszak jelét, úgy automatikusan az A menüt 

rendeljük! Utólagos módosításra nincsen lehetőség. 

(A menük közti napi változtatásra nincsen lehetőség!!!) 

 

KÉREM A SZÜLŐKET, hogy LEMONDÁS ESETÉN EMAILBEN ÉRDEKLŐDJENEK a 

pontos összegről utalás előtt, hogy a JÓVÁÍRÁSOKAT FOLYAMATOSAN TUDJUK 

ÉRVÉNYESÍTENI!!! A jóváírás bankkártyás fizetéskor nem érvényesíthető, csak 

utaláskor!!! 

 

 MultiSchool Szülői modulon keresztül - saját kódjukkal belépve –  

Ehhez belépési kódot írásban tudnak igényelni az ebed@e5vos.hu címen. A kiküldött kódot 24 

órán belül aktiválni kell, különben másik, újabb kód szükséges a regisztrációhoz.) 

 

A MultiSchool szülői felülete tárgyhónap 5-25. napok között van nyitva a rendeléshez. 

 

 Készpénzes ebéd befizetés: Az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük Önöket, hogy az 

előre kiszámolt pontos összeget hozzák magukkal! 

 

Az étkezés megrendelése egyik hónapban sem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk 

az ellátást, ha a szülő a kiírt térítési díjat beutalja, vagy a szülői felületen bankkártyával 

kiegyenlíti, illetve készpénzben befizeti. 

 

Étkezés lemondása minden reggel 9:00-ig a következő napra, kizárólag ÍRÁSBAN 

(ebed@e5vos.hu) 

        

Ügyintézői elérhetőség: Simon Ágnes (+36/20/852-8621) H-P 8:00-16:00-ig 

 

 Az étkezés igényléséhez a tanévkezdéskor egyszeri alkalommal kötelező kitölteni és 

megküldeni (ebed@e5vos.hu-ra) Szándéknyilatkozatot, 

Hozzájárulónyilatkozatot valamint a kedvezményes étkezés igényléséhez 

szükséges dokumentumokat. Ezeket az iskola honlapján illetve a www.eszgsz.hu 

oldalon megtalálják minden szükséges információval együtt.  

 

 

 

 

 

 

http://www.eszgsz.hu/


Októberi készpénzes ebéd befizetés ideje:      

 2022. Szeptember 21. Szerda 7:30-11:00 
 

2022.Szeptember 01-től megváltozott térítési díjak szerint: 

 

Étkezési díj 20 tanítási napra: 
 

Diák 9-12 évf. teljes ár (402,59 Ft/nap): 8.052 Ft  

Diák 9-12 évf. 50% (201,29 Ft/nap): 4.026 Ft 

Diák 7-8 évf. teljes ár (344,17 Ft/nap): 6.883 Ft 

Diák 7-8 évf. 50% (172,08 Ft/nap): 3.442 Ft 

Felnőtt (952,50 Ft/nap): 19.050 Ft 

 
 


