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Tisztelt Szülők, Dolgozók! 
 
 
A fizetési és rendelési lehetőségek korszerűsítése miatt BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI 
ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ bevezeti a QB-Suli webes étkezési rendszert. A rendszer 
használatához pár lépést szükséges megtenni. A weboldal többféle böngészővel és mobil eszközökről 
is elérhető, sőt Mobil Applikáció is letölthető 

 

I. RENDELÉSI FELÜLET ELÉRÉSE: 
A rendelési felület internetes böngésző segítségével a következő címről érhető el. Javasoljuk, hogy a 
címet mentse el a böngésző kedvencei közé: https://budavargmsz.qb.hu/  
 

II. RENDELÉS ELSŐ LÉPÉSEI: 

 
 
1. BELÉPÉS:  

A rendszerbe Önöknek nem kell regisztrálniuk! Első belépéskor az Önök által leadott e-mail 
címmel és az 1234-es jelszóval be tudnak lépni, amit az első belépést követően meg kell 
változtatni. 

Amennyiben több gyermeknek szeretne a rendszerben rendelni, 
lehetséges ugyanazzal az e-mail címmel mindegyik személy 
rendeléseit intézni. Az étkeztető felé ezt jelezni kell. Ebben az 
esetben a jobb felső sarokban tud választani személyek között: 
 

Elfelejtett jelszó: 

A későbbiekben amennyiben elfelejtette jelszavát, akkor a jobb felső 
sarokban a lakat ikonra kattintva megadhatja az e-mail címét, amelyre 
elküldünk Önnek egy újonnan generált jelszót. Ha beírta az e-mail címét, 
kattintson az Új jelszó elküldése gombra, ami után e-mailt kell kapnia. 
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2. RENDELÉS/LEMONDÁS:  

A GAMESZ kolléganői egy teljes hónapra megrendeli a gyerekeknek az étkezéseket, de ezen 
lehet módosítani, betegség esetén lemondani!  

 

A lemondást az étkezési napot megelőző munkanap 9 óráig Önöknek kell elvégezni a weboldalon az 
alábbiak szerint: 

1. Személy választás: amennyiben több személy is hozzá van rendelve egy belépési e-mail címhez, 
úgy a jobb felső sarokban tudunk személyt választani a legördülő menüből.  

2. Időszak választás: középen kiválasztjuk a hetet, amire a rendelést szeretnénk leadni vagy 
módosítani 

3. Lemondás:  

- A menü bal felső sarkában lehetséges a mínusz jellel az egész hetet 
módosítani, míg az aktuális napoknál egyesével tudja módosítani igényét. 

Lemondások áttekintése: A rendelés végeztével a Kosár gombra kattintva 
tudjuk áttekinteni a lemondásainkat, majd a Megrendel/Lemond gombbal 
kell véglegesíteni a lemondást.     

3. ÉTKEZÉSEK BEFIZETÉSE:  

A havi étkezési díjakról egy díjbekérő kerül kiállításra, amelyet a Pénzügyi 
adatok → Díjbekérő lista menüpontban tudnak megtekinteni. A díjbekérő 
kiegyenlítése későbbiekben a banki engedélyeztetést követően a weben 
bankkártyás fizetéssel is ki lehet majd egyenlíteni. Jelenlegi fizetési lehetőség az 
átutalás a Gyermekétkeztetési Intézménye bankszámlájára. 

A fizetési felület élesítésekor külön tájékoztatót küldünk a bankkártyás fizetés 
menetéről. 

Amennyiben a rendelési felülettel kapcsolatban kérdési lennének a software-t üzemeltető Quadro Byte 
Zrt. kollégái 7:30-tól 16:00-ig rendelkezésére állnak telefonon +36 (1) 436-9932, vagy a Kapcsolat 
menüponton keresztül tud nekünk e-mailt küldeni.  
 

Üdvözlettel: Qudro Byte Zrt. 


