Tisztelt JEZSU-ban Étkezők! Kedves Szülők, Diákjaink!
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda az étkezés rendelésére és lemondására
kizárólag a menza.jezsu.hu online felületet használja. Emailben, telefonon, személyesen történő
lemondásra, megrendelésre nincs lehetőség.
Először regisztrálni kell a menza.jezsu.hu-n, majd a szülő/tanuló saját maga végzi az étkezés
megrendelését illetve lemondását.
A weboldal többféle böngészővel elérhető mind asztali, mint mobil eszközökről:

I.

A rendelési felület elérése:

A rendelési felület a menza.jezsu.hu címen nyílik meg. Ugyanez a Gimnázium honlap
(www.jezsu.hu) bal szélén található „Menza” fülről is elérhető.

II.

A regisztráció menete:

Kérjük, hogy azok a diákok is regisztráljanak, akik nem kívánják igénybe venni az iskolai étkezést!
Azokon az iskolai rendezvényeken, amelyeken a gimnázium biztosítja az étkezést, azok a diákok is
részesülnek ebben, akik egyébként nem rendszeres vendégei a Loyola Étteremnek.
1. A jobb felső sarokban található egy „emberke” ikon, arra kattintva indul a regisztráció.

2. Azonosító: OM azonosító (11 számjegy)
3. E-mail cím: amelyikkel az étkező szeretné kezelni a felületet, mindenféle értesítés ide
érkezik majd.
4. Adatvédelmi irányelvet elfogadni

5. „nem vagyok robot” kódot beírni

6. Ezután felismeri a rendszer a regisztrálni kívánó személyt, a névre kell kattintani és a
jelszót megadni
7. A megadott e-mail címre érkezik egy aktiváló levél, melyben kattintani kell az
„Aktiválás”-ra.
8. Ezután be lehet lépni a programba: e-mail cím + jelszó
9. A Regisztrációs email címen kívül lehetőség van egy értesítési (szülői) e-mail cím
megadására is, erre a másodlagos e-mail címre megérkeznek az értesítő levelek a
tevékenységekről (rendelés, lemondás, számla). Beállítani a Személyes adatok → Adatlap
menüben lehet.
A programba csak a Regisztrációs e-mail címmel lehet belépni, az Értesítési e-mail
címmel nem!

Több gyermek regisztrálása ugyanahhoz az e-mail címhez:
Amennyiben több gyermekét szeretné a rendszerben kezelni, lehetséges ugyanazzal az e-mail
címmel mindegyik gyermek rendeléseit kezelni. Ebben az esetben az alábbiakat kell elvégezni:
-

-

III.

regisztrálja be egyik gyermekét az előzőekben leírtak szerint
lépjen be a megadott e-mail/jelszó párossal
lépjen be a Személyes adatok 🡪 Személy regisztrálása menüpontba, majd adja meg másik
gyermekének azonosítóját, és a Regisztrációs gomb megnyomását követően, ellenőrizze
gyermeke nevét, és korábbi jelszavát írja be.
a következő belépéskor a jobb felső sarokban tud választani a regisztrált gyerekek között

A rendelés lépései:

Rendelni azokra a hetekre lehet, amikorra már elkészült az étlap!

1. Legfelül, középen lehet váltani a hetek között
○ A bejáró gimnazistáknak kizárólag ebéd rendelhető, a kollégistáknak reggeli,
tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora. Intézményünkben büfé üzemel!
○ A és B menü közül lehet választani. A „plusz” jellel lehet a 0-ból 1-et csinálni.
(Ekkor még zöld színű az 1-es szám)
Kérjük, hogy több hétre előre rendeljék meg az étkezést, (ameddig a program engedi a
feltöltött étlapok szerint)! Ez azért fontos, hogy a konyha tudjon előre tervezni!
2. Ha ki lettek választva az ebédek (kollégistáknak egyebek is), akkor felül tovább
kell haladni a lépéseken.
Kosár → Megrendel/Lemond (Ezután a zöldből kék színűre vált az 1-es szám)

3. Ekkor kiírja, hogy „Sikeres tranzakció” és e-mailben értesítés érkezik
4. Lemondani az előre megrendelt étkezést ugyanígy kell. Az Egyesekből a „mínusz”
jellel “Nullát” kell csinálni, Kosár → Megrendel/Lemond
DIÉTA igényléséhez kérjük töltsék ki a DIÉTÁS ÉTREND IGÉNYLÉSE nyomtatványt és
juttassák el a stampel.adrienn@jezsu.hu e-mail címre, vagy személyesen hozzák el a
gazdasági irodába. A diétás étlapok egyénileg készülnek; ezek beállítása után lehet
elvégezni az étkezés rendelését. Mindenféle diéta kizárólag szakorvosi javaslat/igazolás
alapján igényelhető, melyet csatolni kell a Diétás étrend igénylése nyomtatványhoz!

IV.

Rendelési / lemondási határidők

A tárgynapot megelőző nap 10 óráig lehet lemondani az előre megrendelt étkezést, kivéve
a hétfői nap, amikor aznap 8 óráig. Ha mégis kéri az étkezést, a visszarendelésre ugyanez
a határidő.

hétfői nap lemondása: hétfőn 8 óráig
keddi nap lemondása: hétfőn 10 óráig
szerdai nap lemondása: kedden 10 óráig
csütörtöki nap lemondása: szerdán 10 óráig
pénteki nap lemondása: csütörtökön 10 óráig

V.

Számla készítése, befizetés

1. Megrendeléskor nem kell fizetni, mindig csak az elkészült havi számlát kell
kiegyenlíteni!
2. A számlázás utólag, a tárgyhónapot követő hónapban történik.
3. A számla elkészültéről email értesítő érkezik a korábban regisztrált e-mail címre,
illetve az értesítési e-mail címre is.
4. Az elkészült számla megtekinthető a Személyes adatok → Elküldött levelek
menüben pdf formátumban. A felületre belépni továbbra is csak a regisztrált email
címmel lehet!
5. A számla fizetése történhet átutalással a Gimnázium bankszámlájára: Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, CIB Bank, 11100104-92104948-36000004.
Megjegyzés rovatba kérnénk feltüntetni a gyermek nevét és osztályát!
A rendelési felületen online, bankkártyával is történhet a kiegyenlítés, a Pénzügyi
adatok → Átutalásos számlák menüből. A felületre belépni továbbra is csak a
regisztrált email címmel lehet!
6. Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a felületen a számlákat, és gondoskodjanak azok
időben történő kiegyenlítéséről!

VI.

Az étkezés igénybevételének feltétele

Az étkezésre való jogosultság (rendelkezik-e aznapra érvényes rendeléssel) ellenőrzése az étterem
tálalópultjánál történik, az erre a célra kihelyezett leolvasó egységnél. Ehhez minden étkezőnek
szüksége van egy RFID azonosításra alkalmas eszközre, amely a gimnázium esetében egy szilikon
karkötőt jelent, ára egységesen 2000 Ft/db. Ez az első havi étkezési számlában kerül felszámításra.
Elvesztés, pótlás esetén ugyanúgy 2000 Ft az ára, amit nem kell az igényléskor kifizetni, hanem a
soron következő étkezési számlában lesz benne.
Az ismerkedési táborban vagy legkésőbb az első tanítási napon minden tanuló megkapja névre
szólóan ezt a karkötőt. Kérjük, hogy különös figyelmet fordítsanak arra, hogy ez minden nap a
tanulónál legyen. Ennek hiányában, az azonosítás céljából, a leolvasó egység mellett elhelyezett
numerikus billentyűzeten kell beütni az OM azonosító 11 számjegyét.
2022. júniustól tesztelés alatt áll egy arcfelismerő rendszer használata, erről részletes tájékoztatás
a honlapon található.

VII.

A jelenleg érvényes térítési díjak

Megnevezés
Reggeli
Tanuló- teljes árú
270
Tanuló- 50 %-os
135
Tanuló- DIÉTA- teljes árú
340
Tanuló- DIÉTA- 50 %-os
170
Dolgozók, jezsuiták
285
Dolgozók, jezsuiták- DIÉTA
360
Kihordás
470
Kihordás- DIÉTA
590
Külső csoportok
545
Óvoda
Menzakártya

Tízórai
200
100
250
125
210
265
340
425
370
105

Ebéd
610
305
760
380
850
1 065
1 030
1 285
1 205
395

Uzsonna
170
85
210
105
180
220
285
355
310
130

Vacsora
490
245
610
305
525
660
830
1 040
980
-

Összesen
1 740
870
2 170
1 085
2 050
2 570
2 955
3 695
3 410
630
2 000

Ha kérdései illetve problémái merülnek fel a rendelési felület használatával kapcsolatban,
forduljon bizalommal a JEZSU gazdasági irodájában Stampel Adrienn gazdasági ügyintéző
munkatársunkhoz!
stampel.adrienn@jezsu.hu
+36 30 289 08 40
+ 36 30 962 29 90
+36 46 560-458 / 115

Jó étvágyat kívánunk!
Loyola Étterem

10. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben a regisztrációt a diák végzi, mindenképpen
adjon meg Értesítési e-mail címet!

