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Általános tájékoztató 

 
 

Az Eurest Kft. 2022. szeptember 12-től az étkezési szolgáltatással kapcsolatos fizetési 

kötelezettségek kezelését és az egyéb kapcsolódó ügyintézési lehetőséget a Quadro Byte Zrt. 

szoftverén keresztül biztosítja az alábbiak szerint: 

 

• Kötelező étkezés 

Gyermeke – életkora miatt – kötelező étkezőnek minősül, ezért az iskolában díjfizetés 

ellenében köteles igénybe venni az étkezési szolgáltatást. Ezen kötelezettség alól 

kizárólag az iskola vezetése adhat felmentést. 

 

• Kínálat 

A CM1 és CM2 osztályba járó gyermekének ebédre A és B menü közül választhat. Felső 

tagozatos gyermekének A, B, C és D menük közötti választást biztosítunk. Speciális 

étkezési igényét szíveskedjék az iskolának jelezni, Ők hagyják jóvá kérését és 

továbbítják azt részünkre. Az iskola jóváhagyása esetén kizárólag a megadott diéta napi 

kínálatát tudjuk gyermekének biztosítani. 

 

• Étkezés díjának elszámolása 

Minden hónap közepén rendszerünkben kiállításra kerül egy Díjbekérő, mely 

tartalmazza a következő hónap tanítási napjaira vonatkozó megrendeléseket, valamint a 

korábban még elszámolásra nem került lemondásokat. A Díjbekérő összege megegyezik 

az a leadandó megrendelések és a korábbi lemondások különbözetének egyenlegével. 

 

• Díjbekérő kifizetése 

A díjbekérő kiegyenlítésére 10 nap áll rendelkezésre. Ez idő alatt Ön kifizetheti az 

összeget bankkártyával a honlapon, vagy tanítási napokon az iskola büféjében, 

nyitvatartási időben. Itt lehetősége van készpénzzel (kizárólag Forint) és bankkártyával 

történő fizetésre is. 

A nyilvántartott tartozásról rendszerünk a 7. napon értesítést küld Önnek, nehogy 

lekésse a fizetési határidőt. Amennyiben mégis elmaradt az étkezés díjának 

kiegyenlítése, úgy gyermeke következő havi étkezését töröljük és értesítjük Önt a 

pótbefizetés napjáról. Pótbefizetésre kizárólag az iskola büféjében van lehetősége az 

erre a célra kijelölt napon, nyitvatartási időben. 

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy amennyiben ezen a napon sem történik meg étkezés 

díjának rendezése, sajnos nem tudjuk biztosítani gyermekének szolgáltatásunkat a 
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következő hónapban. Erről tájékoztatást küldünk az iskolának és a szülői 

munkaközösségnek. 

  

• Lemondás 

Betegség és/vagy hiányzás esetén lemondását legkésőbb az aktuális tanítási napon 08:00 

óráig tudja megtenni, vagy ugyanezen időpontig e-mailben is tudja jelezni lemondási 

igényét a francia@eurest.hu címen. A lemondás összegének jóváírását a következő havi 

Díjbekérő tartalmazza. 

 

• Étkezés igénybevétel 

Gyermeke rendelkezik egy az Eurest által kibocsátott kártyával, kérjük minden 

alkalommal hozza magával. A kihelyezett menükiadó terminálnál tudja a kártyával 

azonosítani magát, ahol a rendszer megmutatja, hogy van-e rendelése, és ha van, melyik 

menü elfogyasztására jogosult. 

Kártya nélkül az azonosítás hosszadalmas folyamat lehet, mivel külön kell 

ellenőriznünk, hogy van-e a gyermeknek érvényes rendelése. A kellemetlenségek 

elkerülése végett kérjük, mindig legyen gyermekénél a kártyája. 

 

 

A rendszer biztonságos használatához rendelkeznie kell: 

• Jelen ismertető elolvasásával megszerezhető ismeretekkel, 

• Aktív internet-kapcsolattal, 

• Aktív e-mail címmel, 

• A társítani kívánt gyermekek Eduka kódjával. 

  

mailto:francia@eurest.hu
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Regisztráció 

 

Az Eduka iskolai rendszerben minden gyermek rendelkezik egy egyedi azonosítóval, melynek 

formátuma: 12345S1234. Erre az információra a továbbiakban szüksége lesz. 

 
 

o A webes ügyintézés használatához nyissa meg böngészőjében a https://lycee.qb.hu/ 

oldalt, ahol az alábbi képernyő fogadja: 

 

 

o Kattintson a  ikonra, vagy az üdvözlő szövegben található  

feliratra. 

 

 

 
 

o Az azonosító mezőbe írja be a gyermekéhez tartozó Eduka kódot. 

https://lycee.qb.hu/
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o Az e-mail cím mezőbe adja meg aktív használatban lévő e-mail címét. 

 

 

o A rendszer használatához és az étkezés igénybevételéhez – átolvasás után – el kell 

fogadnia általános szerződési feltételeinket és adatvédelmi tájékoztatónkat. 

 
 

 
 

 

o Töltse ki a szürke mezőt a felette látható ellenőrző kód megadásával, majd nyomja meg 

a Regisztráció gombot. 

 

 
 

o Amennyiben az Ön gyermekének neve jelent meg a képernyőn, kattintson egyszer a 

névre, ekkor kékre változik annak háttere. 

 

o Adja meg jelszavát és annak megerősítését, majd nyomja meg a Regisztráció gombot. 
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A rendszerben e-mail címe rögzítésre került, a belépéshez azonban még szükség van az e-mail 

cím aktiválására. Kérjük, lépjen be postafiókjába és az aktiváló levélben leírtak szerint járjon 

el. 

A rendszer csak azután engedélyezi Önnek a belépést, ha az aktiváló levélben rákattintott az 

Aktiválás feliratra és a képernyőn megjelent a sikeres aktiválástól szóló üzenet. 
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Bejelentkezés 

 
A webes ügyintézés használatához jelentkezzen be a https://lycee.qb.hu/ oldalon: 

 

  

 

o Adja meg e-mail címét. 

o Írja be jelszavát és kattintson a  ikonra. 

 

 

Bejelentkezés után a következő menüpontokat érheti el: 

 

 

Ez a felület belépés után azonnal láthatóvá válik, megegyezik a kezdőlap képernyőjével. Itt 

láthatja gyermekének biztosított kínálatot, és itt tud lemondást rögzíteni. 

 

 

Itt találja az étkezéssel kapcsolatos tartozásokat, listákat, áttekintő nézetet. 

 

 

 
 

Ebben a menüpontban tud számlázási és egyéb adatokat rögzíteni, jelszót módosítani, és a 

regisztrált e-mail címhez további gyermeket társítani. 

 

 
 

Amennyiben nem szeretne közvetlenül levelet küldeni a francia@eurest.hu címre, ezen 

menüponton keresztül is továbbíthatja részünkre üzenetét. 

https://lycee.qb.hu/
mailto:francia@eurest.hu
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Számlázási adatok rögzítése 
 

A rendszerben Önnek – minden gyermek esetében külön-külön – meg kell adnia számlázási 

adatait, melyet az alábbiak szerint tud megtenni: 

 

o A  menüpontban válassza ki az Adatlap opciót: 

 
 

 

 

o Módosítsa a számlázási nevet és töltse ki a cím adatokat. Amennyiben cég részére kéri 

a számla kiállítását, úgy az adószám mező kitöltése kötelező! A „Nem kötelező” felirat 

a magánszemélyekre vonatkozik. 

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy nem megfelelően megadott számlázási adatok 

esetén a rendszer által generált számlát nem tudjuk javítani. 

 

o Megadhatja telefonszámát az esetleges problémák zökkenőmentesebb kezelése 

érdekében, de ez nem kötelező. 

 

o A bankszámla mezőt és az értesítési e-mail címet hagyja üresen. 
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o Adja meg jelszavát, és kattintson az adatok módosítása gombra. 
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További gyermek párosítása 
 

A rendszer lehetőséget kínál ugyanazon e-mail címhez több gyermek hozzárendelésére. A 

regisztráció során Ön már megadta egyik gyermeke azonosítóját, a nevét már látja is a felület 

jobb felső részén: 

 

   
 
 

o További gyermek párosításához a  menüpontban válassza a 

Személy regisztrálása opciót: 

 

 
 

o Adja meg a gyermek Eduka azonosítóját és nyomjon a Regisztráció gombra. 

 

o Megjelenik a korábbi regisztrációnál már használt felület: 

 

 
 

o Amennyiben az Ön gyermekének neve jelent meg a képernyőn, kattintson egyszer a 

névre, ekkor kékre változik a háttér. 
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o Adja meg jelszavát, majd nyomja meg a Regisztráció gombot. 

 

 

o Folytassa ezt a műveletet addig, amíg az összes felhasználót sikerül a regisztrált e-mail 

címhez rendelnie. 

 

o Kérjük, ne felejtse el minden felhasználó esetén kitölteni a számlázási adatokat. 

 

Mostantól a  résznél található lefelé mutató nyíl használatával 

tudja kiválasztani, melyik személyhez kötődően szeretne a felületen ügyet intézni. Kérjük, 

figyelmesen járjon el a személy kiválasztásánál, nehogy kellemetlenséget okozzon például, 

hogy másnak mondja le a rendelését, mint akinek szerette volna. 
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Rendelés 
 

Az étkezés megrendelését az Eurest Kft. bonyolítja a hónap közepén, mely a következő hónap 

tanítási napjaira vonatkozóan alapértelmezetten az A menü megrendelését jelenti. 

Amennyiben Ön korábban lemondást igényelt vagy rögzített a felületen, majd mégis szeretné 

gyermekének az étkezést biztosítani, úgy ezekre a napokra Önnek kell megrendelnie az 

alapkínálatot vagy étkezési igényét elküldheti a francia@eurest.hu címre. 

 

Menü választás 
 

CM1 és CM2 osztály esetén az Eurest Kft. által megrendelt A menüt módosíthatja B menüre, 

míg a felső tagozat részére a megrendelt A menüt módosíthatja B, C vagy D menüre. 

o Válassza a  menüpontot. 

 

 
 

 

o Válassza ki az időszakot, melyet módosítani szeretne. 

mailto:francia@eurest.hu


   
 

13 

 

o Az A menü esetében az étkezés mennyisége , tehát az adott napra gyermekének már 

megrendelésre került az étkezési szolgáltatás. 

 

o Amennyiben szeretné módosítani a menü típusát, az A menüt a  gomb 

megnyomásával állítsa a mennyiséget -ra, majd a helyette kiválasztott menü 

mennyiségét állítsa -re a   gomb használatával. 

Egész hét rendelésének módosítása esetén gyorsíthatja a folyamatot azzal, hogy a 

menünél található  jelet használja. Ekkor a rendszer egész hétre 

módosítja a mennyiséget. 

o Nyomja meg a gombot, így láthatja az Ön által elvégzett 

módosításokat. 

 

o A  gomb megnyomásával a rendszer megjeleníti, hogy mely napokra 

választotta ki ezt a menütípust. 

o Megfelelő adatbevitel esetén nyomja meg a  gombot. 

 

 

 
 

o A rendszer rögzíti módosítását, melyről értesíti Önt a képernyőn és e-mailben. 
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Lemondás 
 

Betegség és/vagy hiányzás esetén lemondását legkésőbb az aktuális tanítási napon 08:00 óráig 

tudja megtenni. A webes felületen kizárólag a korábban már megrendelt étkezés lemondására 

van lehetősége az alábbiak szerint:  

 

o Válassza a  menüpontot. 

 

o Válassza ki az időszakot, melyre lemondást kíván rögzíteni. 

A lemondani kívánt napon a  gomb megnyomásával állítsa a mennyiséget -ről 

 -ra. 

Egész hét rendelésének lemondása esetén gyorsíthatja a folyamatot azzal, hogy a 

menünél található  jelet használja a lemondáshoz. Ekkor a rendszer az 

adott hétre vonatkozóan nullázza a korábban megrendelt mennyiségeket. 

o Nyomja meg a gombot, így láthatja az Ön által elvégzett 

módosításokat. 

 

Amennyiben hibát talál benne, nyomja meg a  gombot, és korrigálja 

lemondását. 

o Megfelelő adatbevitel esetén nyomja meg a  gombot. 
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o A rendszer rögzíti lemondását, melyről értesíti Önt a képernyőn és e-mailben. 

 

Amennyiben olyan időszakra szeretne lemondást rögzíteni, melyet még nem lát a webes 

felületen, lemondási igényét a francia@eurest.hu címre küldött levélben szíveskedjék jelezni. 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha Ön a hónap első felében szeretné a következő hónapra 

vonatkozó lemondását rögzíteni. Mivel a következő hónapra vonatkozó rendelést mindig az 

előző hónap közepén rögzítjük, így addig a felületen nem látja az érintett időszakot. 

Kérem ne feledje, hogy a korábban lemondott étkezési napokra nem biztosítunk szolgáltatást. 

Abban az esetben, ha gyermeke iskolai jelenlétében változás következik be (pl. előbb 

meggyógyul, vagy mégsem utazik el a család), haladéktalanul rendelje meg a felületen az 

étkezést a korábban már lemondott napokra. 

 
 

  

mailto:francia@eurest.hu
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Díjbekérő kiegyenlítése 
 

Minden hónap közepén megrendelésre kerülnek következő hónap tanítási napjaira vonatkozó 

étkezések. Ezután a rendszer generál egy Díjbekérőt, mely tartalmazza a nyitott 

megrendeléseket és lemondásokat. A díjbekérő generálásáról e-mailben kap tájékoztatást. 

 

o A webes ügyintézéshez jelentkezzen be a lycee.qb.hu oldalra. 

 

o A   menüpontban válassza ki a Díjbekérő lista opciót. 

 

 

 

o Láthatja a kiválasztott gyermekre vonatkozó Díjbekérő összegét. 

 

o A fizetés gombra kattintva a rendszer átirányítja Önt a Simplepay fizetési felületére, 

ahol internetes bankkártyás fizetéssel ki tudja tartozását egyenlíteni. 

 

o A rendszer a kiegyenlítést követően automatikusan számlát generál, melyről e-mailben 

értesítést kap. 

 

 

Amennyiben Ön nem tudja vagy nem szeretné használni a webes felületet erre a célra, 

lehetősége van a fennálló tartozás - fizetési határidőn belüli – kiegyenlítésére tanítási napokon 

nyitvatartási időben az iskola büféjében, ahol készpénzes és bankkártyás fizetési opció közül 

választhat. 

 

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy amennyiben nem történik meg az étkezés díjának 

rendezése, sajnos nem tudjuk biztosítani gyermekének szolgáltatásunkat a következő hónapban, 

melyről tájékoztatjuk az iskolát és a szülői munkaközösséget. 

 

https://eurest-diana.qb.hu/
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Reklamáció – hibajelzés 

 
Az Eurest törekszik a folyamatos rendelkezésre-állás biztosítására. Ennek érdekében a rendelő 

rendszert megbízható szolgáltatón keresztül éri el, adatait megfelelő biztonságban tartja. 

Amennyiben hibát észlel kérjük, hogy azt azonnal jelezze az Eurest Kft. felé a gyors megoldás 

érdekében. 

o A rendszerhez kapcsolódó hiba bejelentését a  menüpontban, az ott 

található űrlap kitöltésével és elküldésével teheti meg. 

 
 

o Töltse ki a bal oldali mezők adatait. 

 

o A jobb oldali üzenet mezőbe adja meg a hiba pontos leírását, és a hibajelenség 

időpontját (nap, óra, perc). 

 

 


