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 Tisztelt Szülők! 
 
A 2022/2023-as tanévben a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 
Kollégiumában a menza (csak ebéd) és kollégiumi (reggeli, ebéd, vacsora) étkezés 
megrendelése/ módosítása (lemondása) a UD Menza rendszer webes felületen történik.  

A következő tanévre az étkezési igényüket 2022. augusztus 01-től 2022. augusztus 10-ig 
tehetik meg. Az igénylés során kérjük a megrendeléshez szükséges adatok megadását, a 
kedvezményre jogosító dokumentumok feltöltését.  

A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban 
érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.  

Feltölthető dokumentumok: 

- szülői nyilatkozat 3 vagy többgyermek esetén, mely honlapunkról letölthető 
(https://balashazy.unideb.hu/index.php/kollegiumi-dokumentumok/), vagy 

- gyermekvédelmi határozat, vagy 
- tartósan beteg igazolás, vagy 
- nevelésbe vételt igazoló dokumentum 

A banki átutalási megbízás megtétele után, a banki igazoló dokumentumot minden 
esetben kérjük felölteni a UDMenza felületére. A dokumentum feltöltése az 
étkezésigénylés után is feltölthető. 

Az UD Menza rendszerben az étkezés megrendeléséhez szükséges, tanulóra vonatkozó adatok a 
Tanulói adatok menüpont alatt érhetőek el. A rendszerben lévő adatokat kérjük, ellenőrizzék 
le, és amennyiben szükséges, módosítsák (aktualizálják), valamint a hiányzó adatokat töltsék ki. 

A tanuló részére étkezés megrendelése az Étkezés igénylése menüpont alatt, a tanuló hiányzása 
esetén a korábban megrendelt étkezés lemondása a Menzanaptár menüpont alatt lehetséges.  
 
Elérhetőség: https://udmenza.unideb.hu 
A rendszerbe bejelentkezni a képernyő jobb felső sarkában lévő „Bejelentkezés” gombra 
kattintva lehet. 

Mező neve Leírás 

Felhasználói azonosító A tanuló oktatási azonosítója (pl. 70123456789). 

Jelszó A tanuló születési dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában  

(pl. 2013-04-26). 

Részletes felhasználói leírás a rendszerbe belépve érhető el.  
 
A másnapi étkezés lemondása kizárólag a UDMenza felületén történhet előző nap 09-óráig.  
Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel forduljon iskolánk gazdasági ügyintézőjéhez  
Szabó Szandrához, akit az alábbi e-mail címen illetve telefonszámon tudnak elérni: 
szaboszandra89@balashazy.unideb.hu, 06-52/518-690 
 
Debrecen, 2022.08.15. 
 
Közreműködésüket köszönjük: 
                                                                                                            Nagyné Biró Edit 
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