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Bejelentkezés 

Az Óbudai Waldorf Iskola Ebédrendelő felületét a https://waldorfobuda.biogastro.hu címen éri 
el.  
 
A programba való bejelentkezéshez adja meg: 

● az email címét 
● a jelszavát 

majd válassza a Bejelentkezés gombot. 
 
A programba történő első bejelentkezéskor, meg kell változtatnia az ideiglenes jelszavát. 
A kezdeti ideiglenes jelszó: 123456 
Kérjük első bejelentkezés után a jelszót változtassa meg egy legalább 8 karakteres, mások által 
nem könnyen kitalálható biztonságos jelszóra! 

1. Új jelszó igénylése 

Ha elfelejtette a jelszavát, akkor kérhet egy jelszó újabeállító emailt. 
 
Kattintson a program bejelentkező ablakában az Elfelejtette a jelszavát? feliratú linkre. 
 

 
 
A megjelenő ablakban adja meg a belépéshez használt e-mail címét, majd kattintson a jelszó 
elküldése gombra. 
 
A program a megadott e-mail címre elküld egy linket, amire kattintva beállíthatja új jelszavát. 
A linkre való kattintás után biztonsági okokból adja meg újra email címét, majd a kívánt új 
jelszavát kétszer. 

2. Jelszó megváltoztatása 

Ideiglenes jelszavát az első bejelentkezéskor meg kell változtatnia. 
 
A program automatikusan megjeleníti a jelszó módosító ablakot, ahol a következőket kell 
megadnia. 
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● új jelszó  
● új jelszó még egyszer 
● ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása 

 
Az új jelszavának az alábbiaknak kell megfelelnie: 

● Minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie 
 
Az új jelszavát a Mentés gomb megnyomásával tudja elmenteni. 
 

3. Étkező kiválasztása  

Ha több étkező tartozik az Ön felhasználói fiókjához, akkor a bejelentkezés után ki tudja 
választani közülük azt, akinek a megrendeléseit, adatait kezelni szeretné.  

Ehhez nyissa le a menü jobb sarkában lévő legördülő listadobozt és kattintson a kívánt névre. 
 

 
 
 
 

4. Ebédrendelés 

 
A Biogastro Kft minden tárgyhónapot megelőző hónap 15-én elérhetővé teszi az étlapot. A 
megrendelések leadására tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig van lehetőség. Ezeken a 
határidőkön az iskolai szünetek átmenetileg módosíthatnak, kérjük mindig fogyelmesen olvassa 
el hírlevelinket! 
 
A jelölőnégyzet bejelölésével válassza ki a kívánt menüt, majd kattintson a rendelés feladása 
gombra. 
 
 
 
Az étlapon megjelenő jelölések: 
 

● Az ételek jobb sarkában lévő számok az allergén anyagokat jelölik. Jelmagyarázatot az 
étlap felett találja. 

● Az étkezés alján lévő  ikonra kattintva megnézheti az összetevőket. (fejlesztés alatt) 

●  ikon és a piros keret jelzi, hogy az adott étkezés már meg van rendelve. 
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Rendelési tudnivalók:  
 

● Minden étkező csak azokat a menüket látja az étlapon, amelyek az osztályának és a 
diétájának megfelelő.  

● Egy napra csak egy ebédet lehet megrendelni.  
● Megrendelését a Pénzügy/megrendelések menüpontban találja. 

 

5. Rendelések 

A korábbi rendeléseit a Pénzügy/Megrendelések mentpontban találja.  

 

6. Megrendelés módosítása  

A megrendelt menü módosítására a rendelésre nyitva álló határidőben van lehetősége 

Ehhez válassza a Rendelések.  
Egyszerre egy hét étlapja jelenik meg. A heti étlapok között a táblázat felett található legördülő 
listadobozból tudja kiválasztani a kívánt hetet.  
 
Lépkedni a hetek között a legördülő listadoboz előtt és után található gombok segítség tud. 
 
A megjelenő étlapban az étkezések alatt zöld mezőben pipa, piros kerettel jelzi azokat a 
menüket, amelyek meg vannak rendelve.  
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A rendelés módosításához kattintson át a másik menüre, amit választani szeretne. FIGYELEM! 
Ha valamelyik nap menüjét rákattintással kitörli, az Lemondásnak minősül! 
 
Egyszerre több napot is módosíthat. Ha minden kívánt módosítást elvégzett válassza a 
Tovább/Folytatás gombot.  
 
A megjelenő ablakban ellenőrizze a megrendelését! A listában mínusz mennyiséggel szerepel 
az eredeti menü és plusz mennyiséggel az új választások.  

 
 
Ha mindent megfelelőnek talált, válassza a Küldés gombot.  
 
A menüválasztásról visszaigazoló emailt küldünk, melyet kérjük ellenőrizzen! 
 
A módosítás csak a véglegesítés (Küldés gomb) után lesz aktív! 
 

7. Megrendelés lemondása  

A korábban megrendelt menük a tárgynapot megelőző tanítási nap 9 óráig lemondhatók.  
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A megrendelés lemondásához válassza Lemondás menüpontot. 
 
A megjelenő ablakban válassza ki azokat a napokat, a sorok előtt lévő jelölőnégyzet 
bejelölésével, amelyeket le szeretné mondani.  
 

 
 
Ha minden kívánt napot bejelölt, válassza a lista felett található Kiválasztott menük 
lemondása gombot.  
 

8. Fizetés 

A megrendelés a fizetéssel válik véglegessé. Fizetni csak az online felületen lehet 
bankkártyával. banki átutalásra nincs lehetőség. Sikeres fizetés esetén a számlát emailben 
kapja meg. Lemondás esetén nem történik pénz visszafizetés (kivéve ha többet nem étkezik itt 
az ügyfél), hanem a lemondott összeg felkerül egy egyenlegre. melyet a Biogastro Kft „tárol”. 
A lemondásról jóváíró számla készül. A következő megrendeléskor fizetés előtt ez az 
egyenleg felhasználásra kerül, és már csak a különbözetet kell fizetni. Számla azonban a teljes 
megrendelésről fog készülni. 
 
 

9. Adatok  

Az Adatok menüpontban tudja az aktuális étkező személyes adatait módosítani. 
 
A név, osztály és támogatási kategória tájékoztató jelleggel jelenik meg. Módosítani ezeket a 
mezőket nem lehet. Amennyiben változik a támogatási besorolása, azt az iskola 
adminisztrátorával kell egyeztetnie. 
 
Számlázási adatok: Amennyiben a mező nem kerül kitöltésre, a számlán a gyermek neve és 
az iskola címe fog szerepelni. ha ezt szeretné megváltoztatni, írja be az adatokat, és mentse el. 
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Diéta:  
Ha valamilyen diétát szeretne tartani, akkor válassza ki a lehetőségek közül a megfelelő diétát.  
 
Diétás étkezés csak az étel allergia szakorvos általi igazolása esetén és a diétás étkeztetésre 
vonatkozó szabályzat elolvasása és elfogadása után lehet igénybe venni.  
 

 
Az szükséges orvosi igazolásokat a Csatolmányok részben tudja feltölteni.  
 
A fájlok feltöltéséhez válassza File a feltöltése gombot és válassza ki a feltölteni kívánt fájlt. 
 
A Biogastro Kft dietetikusa megvizsgálja a diétás igazolást, és ez alapján döntünk, hogy tudjuk-
e biztonsággal biztosítani az előírt diétát. Ekkor elfogadásra kerül a kérés, és a gyermek 
felületén megjelenik a diétás étkezés is. A szülő választhat a gyermekének nem diétás étkezést 
is, felelősséget azonban csak a diétás étrendért tudunk vállalni. 
 
Diétás étrend igénylése elfogadása több napot is igénybe vehet, kérjük időben jelezze diétás 
igényét. 
 
 
Étel allergiák 
 
Az esetleges ételallergiákat a megjelenő listából tudja kiválasztani. Több allergia megadására 
is van lehetősége.  
 
Az itt ki választott allergiák nem az étrendet határozzák meg, csak az összetevők 
ellenőrzésére szolgálnak. A program a rendelés megadásánál figyelmezteti ha az étel tartalmaz 
olyan összetevőt, amely a kiválasztott allergéneket tartalmazza.  
Ha például az étkező nem kíván tejet tartalmazó étrendet választani, a program jelzi ha mégis 
ilyen étrendet választott. 
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A módosításokat a Mentés gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. 
 
 

10. Kapcsolattartás  

A Kapcsolat menüpont választásával tudja felvenni velünk a kapcsolatot.  

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező:  

● Név: Adja meg a nevét.  
● E-mail cím: Adja meg az e-mail címét, amire szeretné a válaszunkat megkapni.  
● Gyerek neve: Adja meg a gyermeke nevét, akire vonatkozik a kérdése, észrevétele, 

panasza.  
● Osztály: Adja meg a gyermeke osztályát, hogy könnyebben azonosítani tudjuk a 

gyermekét.  
● Tárgy: Adja meg, hogy milyen tárgyban szeretne velünk kapcsolatba lépni.  
● Üzenet: Írja meg az üzenetét.  

Az üzenetét az Üzenet elküldése gombra kattintva tudja elküldeni részünkre. Az üzenetére a 
megadott e-mail címre fogunk válaszolni. 

 

A Biogastro Kft reméli hogy szolgáltatásaival elégedettek lesznek. 

Köszönettel 


