
Kedves Szülők, Gondviselők! 

 
Tamás Ilona Tankerületi igazgató asszony május 21-iki, hozzám írt levelében foglaltak szerint 

„2020. június 02-ától az Észak-Budapesti Tankerületi Központ irányítása alá tartozó intézmények 

megnyílnak a tanulók és a pedagógusok előtt. Maruzsa Zoltán államtitkár tájékoztatás alapján 

június 2-ától engedélyezésre került az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú 

találkozása, kiscsoportos konzultációja, illetve egyéni felkészítés tartása. Szintén a tájékoztatás 

szerint a digitális munkarend 2020. 06. 15.-ig kerül fenntartásra, az oktatási intézményeknek 2020. 

06. 29-től kell átállniuk a nyári szünetre alkalmazható rendre. 

A fentiek értelmében 2020. június 02-tól megszűnik az eddig alkalmazott eljárásrend az ügyeletes 

intézmények kapcsán és minden intézmény nyitva fog tartani. 

Kérjük, hogy 2020. június 02-tól térjenek vissza a szorgalmi időszakra vonatkozó étkezésekkel 

kapcsolatos eljárásrendjükre, kiváltképp az étkezések megrendelése, lemondása kapcsán.” 

 

A III. kerületben a közétkeztetés biztosítását ellátó KSZKI a fentiek értemében tehát a júniusi 

étkezés megrendelése az alábbi módon lehetséges:  

 

1. Az elektronikus befizetők a menza@kszki.obuda.hu email címre küldött levélben 

rendelhetik meg a gyermekeik júniusi étkezését legkésőbb május 28-ig. A levélben a 

gyermek nevét, oktatási intézményét és a megrendelni kívánt étkezéses napokat szükséges 

feltüntetni.  

 

2. A készpénzes befizetőknek június első hetében lesz lehetőségük megrendelni és befizetni 

a gyermekeik étkezését. A befizetési időpontokról az alábbi oldalon keresztül 

tájékozódhatnak. 

https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-dokumentumok/  

A befizetések a kijelölt napokon reggel 8:00-12:00 óráig van lehetőség. 

 

Kérjük azokat a kedves szülőket, gondviselőket, akik korábban készpénzes befizetők voltak, 

de immár lehetőségük van elektronikus befizetésre, inkább ezt az opciót válasszák a gyorsabb, 

és legfőképp a jelen helyzetben sokkal biztonságosabb ügyintézés érdekében.  
Ehhez egy új megállapodást kell kitölteniük, amit a következő linken érhetnek el: 

https://www.kszki.hu/wp-content/uploads/2017/01/Meg%C3%A1llapod%C3%A1s-elektronikus-

fizeteshez_201702.pdf 

 

A megállapodást a menza@kszki.obuda.hu email címre küldhetik el május 28-ig, a levélben 

tüntessék fel a megrendelni kívánt napokat.  

 

Akik mégis a készpénzes befizetés mellett döntenek, azokat kérjük, hogy a saját és kollégáink 

egészségének megőrzése érdekében maszkot és kesztyűt viseljenek a befizetés során. 

 

 

Köszönjük az együttműködésüket! 

 

KSZKI Menza 

E-mail: menza@kszki.obuda.hu 

Telefon: 06 70 685 2060; vagy 06 70 685 2017; 

KSZKI igazgató 

Hont János s.k. 
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