
Kedves Szülők! 

 

A pandémiás helyzet miatt bevezetett tantermen kívüli oktatás március-áprilisi időszakára sokan befizették 

gyermekük étkezését. 

Ezek a megrendelések március 16–tól kezdve hivatalból le lettek mondva. Akik nem kérték az elmúlt időszakban az 

étkezés házhoz szállítását, és nem is kérnek étkezést és ügyeletet a június 26-ig tartó iskolai ügyeleti időszakban, 

azok részére a befizetés visszafizetésre kerül. 

Akik az elmúlt időszakban igényelték az étkezés házhoz szállítását és/vagy ügyelet kérnek június 26-ig, azok közül 

sokan a fenti befizetés terhére vették ezt igénybe, illetve fogják igénybe venni. 

 

A teljes, vagy a különbözeti túlfizetésről szóló igényt az etkezeslemondas@gesz.bp18.hu címre kell elküldeni a 

következő adatok feltüntetésével: 

 

gyermek neve, iskolája, osztálya, készpénzes vagy banki átutalással kéri a visszatérítést 

- ha banki átutalással kéri a visszafizetést, akkor a bank neve, számlaszám, 

- ha készpénzes kifizetéssel kéri a visszafizetést, az kizárólag a GESZ pénztárban biztosított  

június 24-25-26-án, 9-12 óra között. 

 

Aki a június 2-26. közti időszakra kér az ügyelet mellé étkezést, az az alábbi táblázatban feltüntetett napokon (június 

11. és 19.) és módon teheti meg. 

 

Kérdés esetén a GESZ fenti e-mail címén, esetleg iskolánk titkárságán érdeklődhetnek. 

 

Üdvözlettel, 

Kuba Gábor sk. 

intézményvezető 

 

ÉTKEZÉS BEFIZETÉS 
a Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskolában 

2020. június 11-én, csütörtökön 
7.30-tól 11.00-ig és 13.00-tól 17.30-ig 

valamint, 

2020. június 19-én, pénteken 
7.30-tól 11.00-ig és 13.00-tól 17.30-ig 

a 2020. június 2-26. közötti időszakra  

Az étkezések térítési díjai: 

 

Kedvezmény nélkül  50% kedvezménnyel 

1 X étkező 

362 Ft/nap 

3 X étkező 

527 Ft/nap 

1 X diétás 

343 Ft/nap 

3 X diétás 

546 Ft/nap 

1 X étkező 

181 Ft/nap 

3 X étkező 

263,5 Ft/nap 

1 X diétás 

171,5 Ft/nap 

3 X diétás 

273 Ft/nap 

 

Pótbefizetési helyek és időpontok: 

a GESZ központban 

1181 Budapest, Városház u. 16.  

(bejárat a Batthyány Lajos utcáról)  

a PÜSZI-ben  

1188 Budapest, Nemes u. 14.  

 

2020. június 24. szerda 2020. június 25. csütörtök 2020. június 26. péntek  

 

900 és 1200 óra között 

 

Felhívjuk figyelmüket, 

hogy a fent megadott időpontokon kívül nem áll módunkban étkezési térítési díjat elfogadni! 
 

Legyenek szívesek kiszámolt összeget hozni a befizetésekre, mert korlátozott mennyiségű váltópénz áll 

rendelkezésre! 

   Köszönjük 

mailto:etkezeslemondas@gesz.bp18.hu

