
Ebédbefizetés 2022. június hónapra (7 nap) 

Tisztelt Szülők, Diákok és Pedagógusok! 

A 2022. június havi étkezés befizetésével kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket: 

Fizetési mód Fontos tudnivaló Befizetési időszak 
június hónapra 

Átutalás Bankszámlaszám: OTP Bank 11784009-15793803-10010000 (ÉSZGSZ) 
 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az iskola azonosítóját 
(FMG), a gyermek nevét és osztályát. 

2022. május 1-20. 

Bankkártya MultiScool szülői modul: 
https://eszgsz.multischool.hu/Account/Login 

 
A MultiSchool felületen a szülők számára az étkezés megrendelése és 

lemondása egyszerűen, felhasználóbarát módon kezelhető. A 
regisztrációhoz egy belépési kód szükséges, amelyet az alábbi e-mail 

címen igényelhetnek: ebed@fazekas.hu 

2022. május 5-25. 

Készpénz Az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük, hogy az előre 
kiszámolt pontos összeget hozzanak magukkal a befizetéshez. 

2022. május 18. 
(szerda) 12:00-16:00 

 

2022. június havi készpénzes ebédbefizetés ideje: 
2022. május 18. (szerda) 12:00-16:00 

 

Étkezési típusok Napi étkezési díjak 
(bruttó)* 

2022. Június havi 
térítési díjak 

Gimnázium 100 %-os étkezési díj (ebéd) 350,52 Ft 2 454 Ft 

Gimnázium 50 %-os étkezési díj (ebéd) 175,26 Ft 1 227 Ft 

Általános iskola 100 %-os étkezési díj (ebéd) 299,72 Ft 2 098 Ft 

Általános iskola 50 %-os étkezési díj (ebéd) 149,86 Ft 1 049 Ft 

Napközi, 1-6. évfolyam 100 %-os étkezési díj 
(tízórai/ebéd/uzsonna) 

508 Ft 3 556 Ft 

Napközi, 1-6. évfolyam 50 %-os étkezési díj 
(tízórai/ebéd/uzsonna) 

254 Ft 1 778 Ft 

Felnőtt étkezési díj (ebéd) 650,24 Ft 4 552 Ft 

*2021. szeptember 1-től érvényes napi étkezési díjak. 

Az étkezés megrendelése egyik hónapban sem automatikus, azt csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére, vagy a kiírt 

térítési díjat átutalja a fent jelzett számlaszámra. 

Az étkezés lemondására, lemondás törlésére csak írásban (e-mail: ebed@fazekas.hu) reggel 09:00 óráig van lehetőség és az igény a következő naptól érvényesíthető. 

(Hétvégén, ünnepnapon, tanítási szünet esetén, étkezés lemondás, lemondás törlés az első tanítási napra vonatkozóan az utolsó tanítási napon kérhető. 

Ügyintézői elérhetőség: H-P 08:00-16:00 óráig 

Kassa Ilona 
E-mail:  ebed@fazekas.hu 
Telefon: + 36 20 366 8188 

https://eszgsz.multischool.hu/Account/Login
mailto:ebed@fazekas.hu

