
KEDVES SZÜLŐK ÉS DIÁKOK! 
 
 

Az új tanévben is szeretettel vár mindenkit a gimnáziumban is az étkezést biztosító Debreceni 

Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Reméljük, hogy a minőségi ételek és a már korábban megismert ízek 

miatt egyre többen választják menzai szolgáltatásunkat. 

 
Az idei tanévben is az előző tanévhez hasonlóan az intézmény vezetőségével egyeztetve a zsúfoltság 

kialakulásának megelőzése érdekében a tanulók a kijelölt tantermekben étkeznek. A Debreceni Campus 

hőtartó dobozokban, tanulónként kicsomagolva szállítja az intézménybe az ebédet, melyet a tanulók a 12.15-

kor kezdődő hosszú szünetben a kijelölt átadó pontokon vehetnek át, majd étkezés után a dobozokat itt 

adják le. 

Azoknak a diákoknak, akik vegetáriánusok vagy cukorbetegek, lehetőségük van speciális menü 

fogyasztására, de jelenleg egy féle menü lesz. 

 
A Debreceni Egyetemen megvalósuló fejlesztés eredményeként a menzai ügyek intézése a 2021/2022-es 
tanévben a DE gyakorló iskoláiban már az UD Menza rendszer webes felületén történik. 
 
A fejlesztés lehetővé teszi a szülők számára, hogy online formában jelezzék menzai megrendelésüket / 
módosításukat vagy a Menzanaptár menüpontban jelezzék a hiányzást. 
 
A következő tanévre az étkezési igényüket legkésőbb 2021. augusztus 27-e, 9.00 óráig tehetik meg. 
Amennyiben az igénylés eddig nem érkezik meg nem tudunk a tanulónak szeptember 1-től menzai 
ellátást biztosítani! Az igénylés során kérjük a megrendeléshez szükséges adatok megadását, 
dokumentumok feltöltését. 
 
Az UD Menza rendszerben az étkezés megrendeléséhez szükséges, tanulóra vonatkozó adatok a Tanulói 
adatok menüpont alatt lesznek megtekinthetők. A rendszerben lévő adatokat kérjük, ellenőrizzék le, és 
amennyiben szükséges, módosítsák (aktualizálják), valamint a hiányzó adatokat töltsék ki.  
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. 
 

Probléma esetén 52/518-670/73886  vagy majoros.bettina@kossuth-gimn.unideb.hu email címen 
tudunk segíteni.  

Betegség vagy egyéb ok miatt ebédet lemondani (néhány napos lemondás) az interneten az UD 
Menza felületen lehet: https://udmenza.unideb.hu/. 

 

Változatlanul a 9 óráig beérkezett jelzés alapján leghamarabb a következő napi étkezés mondható le. 
  
Az étkezés elszámolása és a túlfizetés visszautalása a házirendben foglaltak szerint, a tanév végén történik. 
 

 

Debrecen, 2021. augusztus 16. 
 
 
 

Denichné Hajdú Mónika Tímea s.k.  
intézményvezető 
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