Tisztelt 6]OĘN
Az újbudai óvodákban 2018. június 1-WĘO egy új menzakártya rendszer segíti majd Önöket az óvodai
étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben. Ennek a rendszernek a használatát mutatjuk be a mellékelt
tájékoztatóban.
Az új menzakártya rendszHUOpQ\HJHKRJ\DV]OĘNHJ\LQWHUQHWHVIHOOHWHQLQWp]KHWLNJ\HUPHNNV]iPiUD
az étkezések megrendelését, lemondását és a fizetést is; megnézhetik az étlapot, a korábbi rendeléseket és
számlákat. Nem szükséges többé a megrendeléshez külön nyilatkozatot lHDGQL D] yYRGDL J\LQWp]ĘW
személyesen vagy telefonon keresni, mivel a rendszer internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról,
kényelmesen LQWp]KHWĘ.
Rugalmasabbá válik az étkezés lemondása is, ami IHOHVOHJHVNLDGiVRNWyOPHQWKHWLPHJDV]OĘW, emellett
D] pWHO VHP YpV] NiUED +D D J\HUPHN YDODPLpUW QHP PHJ\ yYRGiED D] DGRWW LGĘWDUWDPUD NRUiEEDQ
megrendelt étkezés HJ\V]HUĦHQ W|U|OKHWĘ D] RQOLQH IHOOHWHQ $ NHOHWNH]Ę W~OIL]HWpVW D UHQGV]HU
automatikusan tárolja, és levonja a k|YHWNH]ĘPHJUHQGHOpVHNGtjából.
$  V]i]DOpNEDQ QRUPDWtY WiPRJDWiVEDQ UpV]HVOĘ J\HUPHNHN HVHWpEHQ D] |QNRUPiQ\]DW D]]DO LV
támogatni kívánja az intézmpQ\HNHW KRJ\ QHP NpUL YLVV]D D V]OĘL OHPRQGiVRN VHJtWVpJpYHO megspórolt
pénzt. A 6]OĘL6]HUYH]HWHQ keresztül Önök szavazással dönthetnek arról, hogy ezt az összeget hogyan
költsék el az óvoda fejlesztésére.
$]yYRGiNEDQDEHMiUDWKR]N|]HOHJ\pULQWĘNpSHUQ\ĘVNiUW\DROYDVyYDOIHOV]HUHOWWHUPLQiOOHV]HOKHO\H]YH
DKRO D V]OĘN YDJ\ DNL pSS D J\HUPHNHW yYRGiED YLV]L  NiUW\DpULQWéssel regisztrálják a gyermek reggeli
EHpUNH]pVpW$EHpUNH]pVUHJLV]WUiOiViKR]PRELOWHOHIRQRVDSSOLNiFLyLVUHQGHONH]pVUHiOODPLWHOMHVN|UĦHQ
helyettesíti a menzakártyát.
$ UHQGV]HUEH D V]OĘN – HOĘ]HWHV UHJLV]WUiFLy XWiQ – RWWKRQUyO D PXQNDKHO\UĘO vagy bármilyen egyéb
LQWHUQHW KR]]iIpUpVVHO UHQGHONH]Ę KHO\UĘO EHMHOHQWNH]KHWQHN 1LQFV V]NVpJ NO|Q SURJUDP WHOHStWpVpUH D
IHOOHWKDV]QiODWiKR]FVXSiQE|QJpV]ĘSURJUDPV]NVpJHV SO&KURPH)LUHIR[YDJ\,QWHUQHW([SORUHU 
Természetesen a korábbiakhoz hasonló módon, személyesen is tudják majd intézni az étkeztetéssel
kapcsolatos ügyeiket.
Az eMenza felület HOpUKHWĘVpJHujbuda.hu/emenza
Tisztelettel:
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

TáMpNR]WDWyD]~MyYRGDLH0HQ]DUHQGV]HUUĘO
Miért hasznos az új eMenza (menzakártya) rendszer?
x

x
x
x

D] pWNH]pVHN DNiU HJ\HGL LGĘWDUWDPUD LV HJ\V]HUĦHQ PHJUHQGHOKHWĘN D] RQOLQH IHOOHWHQ WRYiEEi
N|QQ\HQpVJ\RUVDQOHPRQGKDWyNOHJNpVĘEED]LJpQ\EHYpWHOHOĘWWLPXQNDQDSRQGpOHOĘWWyUiLJ SO
hiányzás, betegség esetén);
a rendszer kezeli és tárolja a jóváírható kedvezményeket (pl. normatív vagy önkormányzati
támogatás) és az allergiával, ételintoleranciával kapcsolatos információkat;
D] HVHWOHJHV DGPLQLV]WUiFLyV KLEiN YLVV]DN|YHWKHWĘYp YiOQDN D NiUW\iN KDV]QiODWD pV D UHQGHOpVHN
OHPRQGiVRNEHIL]HWpVHNQDSUDNpV]Q\LOYiQWDUWiViQDNN|V]|QKHWĘHQ
az internetes felületen, a megrendelés során, többféle fizetési módból választhatnak az étkezés
kiegyenlítéséhez:
o bankkártyás fizetés,
o banki átutalás és
o csoportos beszedési megbízás

Hogyan tudja használni az új eMenza rendszert?
x

A https://ujbuda.e-menza.hu oldalra navigálva egy e-mail cím és jelszó megadása már elegHQGĘD
V]OĘLUHJLV]WUiFLyhoz.

x

A sikeres regisztráció után a rendszer azonnal beléptet és átirányít egy olyan oldalra, ahol be kell írni
a gyermek azonosító kódját: ezt az óvodától emailben vagy nyomtatott formában kapják meg a
V]OĘN(]]HODOpSpVVHODUHQGV]HUDUHJLV]WUiOyV]OĘK|]UHQGHOLDJ\HUPHNHW
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x

Miután megadták a gyermekük (gyermekeik) regisztrációs kódját, egy olyan oldalra jutnak, ahol
láthatják az ételrendeléseket tartalmazó naptárt, könnyen és gyorsan intézhetik a rendeléseket és a
lemondásokat.

x

Az ételrendelés folyamatán a rendszer saját, háromlépéses „varázslója” vezet végig; az étkezések és
LGĘWDUWDPRNPHJDGiViWyODIL]HWpVLPyGNLYiODV]Wásán át a rendelés rögzítéséig.
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Rendelések lemondása
Ha a gyermek – betegség miatt vagy egyéb okból – hiányzik az yYRGiEyOD]DGRWWLGĘWDUWDPUDNRUiEEDQPiU
PHJUHQGHOW pWNH]pV HJ\V]HUĦHQ OHPRQGKDWy D] RQOLQH IHOOHWHQ OHJNpVĘEE D] LJpQ\EH YpWHO HOĘWWL XWROVy
PXQNDQDSRQ GpOHOĘWW  yUiLJ. A megrendelt étkezés/étkezések visszamondásához csupán az adott napra
kell kattLQWDQLDIHOOHWHQpVPHJHUĘVtWHQLDOHPRQGiVWpQ\pW
$]tJ\NHOHWNH]ĘW~OIL]HWpVWDUHQGV]HUDXWRPDWLNXVDQWiUROMDpVOHYRQMDDN|YHWNH]ĘPHJUHQGHOpVHNGtMiEyO
Rendelések, befizetések, számlák nyomon követése
$ Ä3pQ]J\HN´ PHQEHQ iWWHNLQWKHWĘN D PHJUHndelések, a lemondások és az étkezésekért fizetett
|VV]HJHNUĘO V]yOy V]iPOiN $] HJ\HV UHQGHOpVL VRURNUD NDWWLQWYD OiWKDWyN D UHQGHOW pWNH]pVHN D]
LGĘWDUWDPRNDPHJUHQGHOpVHNiOODSRWDDIL]HWpVPyGMDpVDIL]HWHQGĘ|VV]HJ$V]iPODVRURNDWNLYiODV]WYD
eOpUKHWĘDV]iPODNpSHNNLQ\RPWDWKDWyYiOWR]DWD

Mit tegyen, ha nincsen e-mail címe, se internet hozzáférése?
E-PDLO FtPPHO QHP UHQGHONH]Ę V]OĘNQHN az Óvodatitkárhoz kell befáradni (a meghatározott
J\IpOIRJDGiVLLGĘEHQ pVUDMWDNHUHV]WOWXGMiNLQWp]ni a megrendelést és a lemondást.

További információ: emenza@smart11.ujbuda.hu
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