
 

SchoolSystem Szülői modul felhasználói útmutatója 
 

A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség:  

1) Adatok módosítása (Lakcím, bankszámlaszám) 

2) Befizetés (étkezés megrendelés és bankkártyás fizetés)  

3) Lemondás  

4) Számlák letöltése 

5) Határozatok ellenőrzése 
 

Webes felület elérhetősége megtalálható a regisztrációs emailben vagy a https://www.etkezesiszoftver.hu címen. 

Belépéshez adjuk meg az email címünket, a regisztrációs emailben kapott jelszót és intézmény azonosítót. 

 

 

Sikeres belépést követően megjelenik a rendszer főmenüje.   

 
Menüpontok:  

- Adatok (gyerek és felnőtt adatok) 

- Számlák 

- Étkezés befizetés 

- Étkezés lemondás 

- Határozatok 

- Hírek 

- Dokumentumok 

- Kilépés  



  

Adatok 

 

Belépéskor megjelenik a szülőhöz rendelt gyermek. Testvérek esetében (ha az intézménynek az 
adat rendelkezésre áll) a szülőhöz hozzárendelésre kerül. Gyerek váltáshoz kattintsunk felső 
menüpontra és a gyerek nevével feliratozott gombra kell kattintani. 

 

 

 

Adatok menüpontra kattintva ellenőrizhetjük gyerekek és a regisztrált szülő adatait. 
Jogosultságtól függően az adatok módosíthatóak. 

 

            
 

Étkezés befizetés  

 

 

Az étkezés befizetés menüpont alatt lehetőség van a gyermekek részére az étkezés megrendelésére, melynek díját a 
megrendeléskor átutalással vagy bankkártyával azonnal ki is fizetheti. 

Alap esetben minden nap megrendelésre kerül, de a kiválasztó mező módosításával ez módosítható intézménytől függően. A 
táblázat mellett található egy összesítő, amely a megrendelni kívánt étkezés adatait tartalmazza, feltüntetve a kedvezményt és a 
figyelembe vett korábbi időszaki lemondásait is.  

  



  

Étkezés megrendelés megkezdéséhez válasszuk ki a hónapot és az Étkezés típusát, majd az Étkezési napok gombra kattintva 
megjelennek a megrendelendő napok listája. 

 

Ha olyan hónapot választunk ki, amelyre már történt befizetés, akkor a következő üzenet látjuk. 

 

Átutalásos fizetés esetén kattintsunk az Étkezés befizetés (átutalás) gombra. Sikeres befizetés esetén az alábbi üzenetet látjuk. 

 

Email a következő adatokat tartalmazhatja: 

 

 

A bankkártyás fizetést a SimplePay rendszeren keresztül bonyolítja a program, a bankkártyával kapcsolatban semmilyen adatot 
nem tárol. Befizetni, megrendelést indítani mindig csak az Intézmény által előre beállított befizetési időszakra lehet.  

Fizetendő összeg esetén az oldal átirányít a fizetési szolgáltató, a SimplePay oldalára, ahol a bankkártya adatok megadásával 
megtörténik a fizetés. Itt még lehetőség van a fizetés megszakítására a „Vissza a kereskedő oldalára” gomb megnyomásával. A 
fizetés lebonyolítása után a szolgáltató visszairányít az oldalára, ahol kiíródik a fizetési tranzakció eredménye. 

Ez lehet sikeres vagy sikertelen. A SimplePay egy emailt küld a felhasználónak a bankkártyás tranzakcióról „SimplePay – Sikeres 
fizetés” tárggyal. Amennyiben sikertelen a tranzakció, úgy a sikertelenség oka, az esetleges hibaüzenet kiíródik a képernyőre.  Ha 
túl sok időt töltünk a SimplePay oldalán anélkül, hogy fizetnénk, vagy megszakítanánk a fizetést (ez jelenleg 5 perc), akkor 
időtúllépés következik be és a fizetés megszakad, visszakerülünk az oldalára.  

 
  



  

Lemondás  

Lemondást rögzíteni csak abban az esetben lehet, ha van a gyereknek a lemondani kívánt napokra megrendelése. Listában az 
Intézmény által beállított időpontig 9:00-ig mondható le a következő napok bármelyike.  

 
A lemondásra kijelölt napnál a kiválasztó mezőt kell módosítani. A táblázat melletti összesítőn megjelennek a már korábban 
lemondott napok, illetve az új, most rögzítendő lemondás adatai. A lemondás rögzítése a „Étkezés lemondás” gomb segítségével 
történik.  

 
Ha a mentés sikeres volt, akkor a fő oldalon megjelennek a lemondott napok. Tárolás után a program emailt küld az intézménynek 
a lemondott napokról.  
 

Számlák 

Sikeres fizetések esetén, a számlák menüpont alól letölthető a számla PDF formátuma a Letöltés gombra kattintva. Számla 
megnyitás előtt, kérem engedélyezze a felugró ablakok engedélyezését az etkezesiszoftver.hu oldalon. 

 

 

Fizetetlen számlákat itt is kifizethetjük bankkártyás fizetéssel. Részletek gombra kattintva megnézhetjük a számla tartalmát. 

 

 



  

 
Jelszóváltoztatás  

A rendszerben a felhasználónak lehetősége van a belépési jelszavának megváltoztatására. Ehhez 
kattintsunk az oldal jobb felső sarokban lévő gombra, majd ott a „Jelszó mód.” gombra.  

Jelszó módosításhoz kétszer az új jelszót kell megadni, majd a „Jelszó módosítás” gombra kell kattintani. 

 

 

                                
 

  

Impresszum 

Ez a menüpont tartalmazza a rendszer tulajdonosának, valamint a rendszerfejlesztő (Háry Péter E.V.) adatait.  


