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1. Bejelentkezési képernyő 

 

1.1. Bejelentkezés menete 

A szülői felületetet a https://gyakorlo2.hungast.hu/ internetes címen érik el. Az 1. 

ábra mutatja a bejelentkezési képernyőt, ahol meg kell adni a korábban megkapott 

felhasználónevet és jelszót, illetve a captcha kódot, majd a Bejelentkezés gombra 

kattintva lehet belépni. 

 

 

1. kép: Bejelentkezési képernyő 

 

1.2. Elfelejtett jelszó 

Amennyiben nincs meg, vagy a rendszer nem fogadja el a korábban kiküldött jelszót, 

akkor az 1. képen látható „Elfelejtett jelszó a beírt felhasználónévhez” szövegre kell 

kattintani, ez által a rendszer megkérdezi, hogy „Valóban szeretne új jelszót 

generálni a [felhasználónév] PIN-hez?”. A kérdés alatt található Igen gombra 

kattintva a program generál egy új jelszót, és azt elküldi a megadott e-mail címre. 

Javasoljuk ennek a generált jelszónak a megváltoztatását az első belépéskor. 
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2. Főmenü 

A főmenübe lépteti a rendszer sikeres bejelentkezés után.  

 

 

2. kép: Főmenü 

 

3. Menüpontok 

 

3.1. Lemondás 

Itt van lehetősége étkezés lemondására. Válassza ki a lemondani kívánt napot, 

kattintson az aktuális menüre és válassza a „Nem kérek étkezést” opciót. Ezután 

kattintson a mentés gombra, így válik véglegessé a lemondása. A következő napi 

lemondásokat minden esetben előző munkanap 9.00-ig lehet rögzíteni, ezután a 

rendszer lezárja a lehetőséget. 

 

3.2. Havi rendelés rögzítése 

A rendelésre nyitott időszakon belül (amely az adott havi befizetési tájékoztatóban 

szerepel) itt tudja leadni megrendelését. A felső sorban látja rendelése teljes összegét, 

a jóváírható lemondások összegét, illetve a fizetendő összeget. Kattintson arra a 

napra, amelyre étkezést szeretne rendelni és kattintson a kiválasztott menüre. 

Amennyiben az összes napon, amelyre rendelni szeretne, kiválasztotta a menüt, a 

mentés gombbal tudja rögzíteni rendelését, ami sikeres fizetés után válik véglegessé. 
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Amíg a fizetés nem történik meg, a rendszer piros színnel jelöli a napokat, sikeres 

fizetés után pedig zöld színre váltanak. 

 

 

3. kép: Rendelés 

 

3.3. Jóváírható lemondások 

A Jóváírható lemondások menüpontban látja azokat a napokat, amelyekre lemondás 

lett rögzítve és összegük befizetés során automatikusan jóváíródik. 

 

 

4. kép: Jóváírható lemondások 
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3.4. Rendelések 

Ebben a menüpontban fizetés után összegezve látja megrendelésit. Lehetősége van 

rendelés visszaigazolás letöltésére is. 

 

3.5. Számlák 

Az elkészült számlák itt fognak megjelenni. 

 

3.6. Alapadatok és PIN kód módosítás 

Az adatok menüpont alatt tudja jelszavát megváltoztatni, illetve adatait ellenőrizni. 

Amennyiben hibát találna az adatokban, kérjük, vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot. 

 

5. kép: Adatok 

 

3.7. Online fizetés 

Amennyiben megrendelte a kívánt napokat, erre a menüpontra lépve tudja 

bankkártyás fizetéssel elvégezni a fizetési folyamatot. A felsorolásban a megrendelt 

napok szerepelnek, illetve az utolsó sorban a jóváírásra kerülő napok és összegük. A 

rendszer átirányítja a SimplePay oldalára, ahol a kért adatok megadása után elvégzi 

a tranzakciót. Az e-mail cím megadása a felugró ablakban kötelező, a SimplePay 

rendszere az itt megadott elérhetőségre küldi ki a fizetés visszaigazolását. 
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6. kép: Fizetés 

 

3.8. Kilépés 

Ezzel a gombbal tud kilépni a rendszerből. 

 

 

 

 


