Tájékoztató az új óvodai/bölcsődei E-Menza rendszerről
Kedves Szülők!
A bölcsődében és az óvodákban 2020. januárjától egy új menzakártya rendszer segíti az intézményi
étkeztetést. (Ez a rendszer az általános iskolában már bevezetésre került.)
Az új menzakártya rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük
számára az étkezések megrendelését és lemondását, megnézhetik a korábbi rendeléseket és számlákat.
A rendszer elérhetősége: https://maglod.e-menza.hu
A rendszerbe a szülőknek – előzetes regisztráció után – otthonról, a munkahelyről, vagy bármilyen egyéb
internet hozzáféréssel rendelkező helyről lehet bejelentkezni. (A regisztráció a https://maglod.emenza.hu oldalon végezhető el. A bölcsődés/óvodás gyermekek szülei a bölcsődétől/óvodától fogják
2019. november végén megkapni a regisztrációhoz szükséges kódot.)
A rendszer használatához nincs szükség külön program telepítésére: a felület használatához csupán
böngészőprogram kell (pl. Chrome, Firefox vagy Internet Explorer), vagy akár egy „okostelefonról” is
elérhető az oldal.
A 2020. januári étkezéseket (2019. december 1-je után) már ezen a felületen lehet
megrendelni a gyermekek számára.
Az intézményben a bejárat közelében elhelyezett, kártyaolvasóval felszerelt érintőképernyős terminálon
a menzakártya hozzáérintésével vagy a letöltött és aktivált telefonos applikáció használatával tudják
reggelente a szülők rögzíteni a gyermek beérkezését.
A menzakártyát személyesen, a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben tudja
átvenni a szülő/gondviselő, miután megrendelte és kifizette a januári étkezéseket, legkésőbb
2019. december 15-ig.
A kártya letéti díja 1.000,-Ft (azaz egyezer forint). Amennyiben valamilyen okból szükségtelenné válik
a későbbiekben a menzakártya használata – pl. költözés –, lehetőség van a kártya leadására az
ügyfélszolgálatunkon, ebben az esetben ezt az összeget Társaságunk visszatéríti az igénybevevőnek.
Az intézményben az E-Menza felületen megrendelt étkezést a gyermek a beérkezés
nyugtázását követően tudja igénybe venni.
Felhívjuk a T. Szülők figyelmét, hogy a telefonos applikáció az E-Menza rendszerhez kapcsolódó
alkalmazás, amely az óvodai/bölcsődei belépésnél a fizikai kártyát helyettesíti és nem alkalmas az EMenza rendszer online felületén történő, étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézéshez!
A telefonos applikáció működéséhez a helymeghatározási szolgáltatás (GPS) és az internet elérés
engedélyezése szükséges a telefonon.
Az étkezés megrendelések rendje:
Minden hónap 15-ig kell megrendelni és kifizetni a következő hónap étkezéseit, pótbefizetés
a 15-e utáni 1 hét (pl.: a januári megrendelés és fizetés határideje december 15., a pótbefizetés
december 16-20. között van). Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a megrendelt
étkezések díjának kiegyenlítése a pótbefizetés határidejének lejártáig nem történik meg,
úgy a megrendelt és ki nem fizetett étkezések lemondásra kerülnek!
A megrendelt étkezést a megrendelés alapján kiállított díjbekérő szerint, átutalással vagy személyesen
az ügyfélszolgálaton (ügyfélfogadási időben) készpénzben tudják kiegyenlíteni.
 Amennyiben
nem
kapott
kódot,
vagy
a
kapott
kóddal
nem
tud
regisztrálni,
e-mailben (info@maglodprojekt.hu) vagy személyesen kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon.
 Készpénzfizetés esetében is szükséges az ebéd megrendelése az E-Menza internetes felületen!
 Kérjük, hogy bármilyen változást, ami a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik (bér összegének
változása, kedvezmény, egészségi állapotban történő változás, stb.) haladéktalanul jelezzék a Maglód
Projekt Kft. felé.
 Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy több gyermek esetében az étkezési díjat gyermekenként
szíveskedjenek utalni (a megjegyzés rovatba kérjük a gyermek nevét, az intézmény és a csoport
nevét feltüntetni, ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani a befizetést!).
 Az étkezés megrendelése és az étkezési díj kiegyenlítése minden hónap 1-15 között lehetséges (tehát
januári étkezést december 1-15 között tudják megrendelni és kifizetni, a pótbefizetés a 15-ét követő
héten lehetséges).
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Tájékoztató az új óvodai/bölcsődei E-Menza rendszerről
Hogyan tudom használni az új E-menza rendszert?

 A https://maglod.e-menza.hu oldalra navigálva egy e-mail cím és jelszó megadása már elegendő
a szülői regisztrációhoz.

Amennyiben már rendelkeznek E-Menza regisztrációval, úgy a felületre belépve tudják a
bölcsődés/óvodás korú gyermeket regisztrálni-

A „Gyermek hozzáadása”
feliratra kattintva nyílik
meg a „Gyermekek
regisztrációja” ablak,
ahová az intézményben
kapott kódot beírva lehet
regisztrálni a már meglévő
felhasználóhoz a
gyermeket
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ÚJ FELHASZNÁLÓ esetében a regisztrációhoz az alábbi lépések szükségesek

A https://maglod.e-menza.hu weboldalon
a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva lehet
regisztrálni
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A sikeres regisztrációhoz valós e-mail cím, valamint egy jelszó megadása
szükséges (a megadott e-mail címmel és jelszóval tud a későbbiek során a
felületre ismételten belépni).

A regisztráció folyamata:

e-mail cím megadása
e-mail cím megerősítése
jelszó megadása (kitalált jelszó, amellyel a későbbiekben is be
tud lépni a felületre)

jelszó megerősítése
telefonszám megadása
a Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató
elfogadása (a kis négyzet kipipálása)

A helyesen megadott adatokkal, valamint a Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva lépnek be
az E-Menza rendszerbe
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A sikeres regisztráció után a rendszer azonnal beléptet és átirányít egy olyan oldalra, ahol be kell
írni a gyermek azonosító kódját: ezt az iskolától/óvodától (vagy közvetlenül az E-menza
rendszertől) emailben vagy nyomtatott formában kapják meg a szülők.
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A „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva
történik meg a felületen az aktiválás.

Ezzel a lépéssel a rendszer a regisztráló szülőhöz rendeli a gyermeket.
A regisztráció így lesz teljesen kész.

Itt láthatóak az
étkezési napok,
dátum szerint
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Miután megadtuk a gyermekünk (gyermekeink) regisztrációs kódját, egy olyan oldalra jutunk, ahol
láthatjuk az ételrendeléseket tartalmazó naptárt, könnyen és gyorsan intézhetjük a rendeléseket és a
lemondásokat



Az ételrendelés folyamatán a rendszer saját, háromlépéses „varázslója” vezet végig; az étkezések és
időtartamok megadásától a fizetési mód kiválasztásán át a rendelés rögzítéséig.

Rendelések lemondása
Ha a gyermek – betegség miatt vagy egyéb okból – hiányzik az iskolából, az adott időtartamra korábban
már megrendelt étkezés egyszerűen lemondható az online felületen, legkésőbb az igénybe vétel előtti
utolsó munkanapon, délelőtt 9 óráig. A megrendelt étkezés/étkezések visszamondásához csupán az
adott napra kell kattintani a felületen és megerősíteni a lemondás tényét.
Az így keletkező túlfizetést a rendszer automatikusan tárolja és levonja a következő megrendelések
díjából.
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Rendelések, befizetések, számlák nyomon követése
A „Pénzügyek” menüben áttekinthetők a megrendelések és az étkezésekért fizetett összegekről szóló
számlák. Az egyes rendelési sorokra kattintva láthatók a rendelt étkezések, az időtartamok, a
megrendelések állapota, a fizetés módja és a fizetendő összeg. A számla sorokat kiválasztva elérhető a
számlaképek kinyomtatható változata.

Mit tegyek, ha nincs se e-mail címem, se internet hozzáférésem?
E-mail címmel nem rendelkező szülőknek a Maglód Projekt Kft. menza- adminisztrátorához kell
befáradni (2234. Maglód, Fő u. 12., ügyfélfogadási idő: Hétfőn 13.00-18.00 óráig, Szerdán 8.00-12.00
és 13.00-18.00 óráig, Pénteken 8.00-12.00 óráig) a meghatározott ügyfélfogadási időben és rajta
keresztül tudják intézni a megrendelést és a lemondást.
További információért forduljanak a Maglód Projekthez
Cím:

2234. Maglód, Fő u. 12.

Telefonszám: 06-29/327-222
E-mail:

info@e-menza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő

13.00-18.00 óra

Szerda

8.00-12.00 óra és 13.00-18.00 óra

Pének

8.00-12.00 óra
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