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Regisztráció 

Az ebédrendelési rendszer regisztráció után használható. A regisztráció során szükség van arra az e-mail címre, amelyet 
beiratkozásnál megadtatok és amelyre az értesítéseket kapja a szülő, valamint a gyerekek oktatási azonosító kódjára, amely a 

diákigazolványokon megtalálható vagy megtudható a titkárságon. Regisztrálni ezen a hivatkozáson lehet 

http://www.digitnaplo.hu/csillagosveny 

Ezen a lapon a Regisztráció gombot megnyomva elindul a regisztrálás folyamata, amit nem lehet elrontani. A regisztráció végén meg kell 
néznünk az e-mail fiókunkat, ahová a rendszer elküldte a belépéshez szükséges információkat (belépés helye, jelszó). 

Adatok 

Az első belépés során érdemes a jelszót megváltoztatni, mert a rendszer elsőre egy véletlenszerű jelszót ad. (Ha elfelejtenénk, akkor a 
belépés előtt erre van gyógyír). 

A Beállítások menüpontban regisztrálni tudjuk a testvéreket is, csak az oktatási azonosítókra lesz szükség. Ezzel a lehetőséggel 
a További diákok hozzáadása pontban élhetünk. 

Ezt a lehetőséget az iskolánk kedvéért építették bele a rendszerbe, így nem kell minden gyerek nevével külön bejelentkezni. (Ez jó!) 

Ebéd rendelése 

A képernyő közepén fent a barna mezőben látható a gyerek neve, akinek a nevében ügyködünk. Az étkezés rendelés menüben 
tudunk rendelni, a Havi feltöltés pontra kattintva, majd a Letárazás gombra kattintva tudjuk azt rögzíteni. 

EBÉDET RENDELNI ÉS FIZETNI CSAK A MEGHIRDETETT NAPOKON LEHET, ENNEK 
ELMÚLTÁVAL A RENDSZER LEZÁRJA EZT A LEHETŐSÉGET! 

Fontos, hogy akik ingyenesen étkeznek (rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülnek), azoknak is havonta meg kell 
rendelni az ebédet, amennyiben azt igénylik, fizetni továbbra sem kell ezért. 

A KÖVETKEZŐ HAVI EBÉD MEGRENDELÉSE MINDEN HÓNAP 5-10. NAPJÁN LEHETSÉGES 

Díjbekérő 

Az étkezés rendelése menüpont használata során látható, hogy hány forintot kell fizetnünk a rendelésért. Ha mindent rendben találunk, 
akkor a Díjbekérő gombra kattintsunk. 

EZT MINDEN GYEREKNÉL MEG KELL ISMÉTELNÜNK! 

A díjbekérő indítása után a rendelést online már nem tudjuk megváltoztatni. 

Az ebéd kifizetése 

AZ EBÉDRENDELÉS CSAK AKKOR LESZ ÉRVÉNYES, 

HA A MEGRENDELÉST KÖVETŐEN HATÁRIDŐRE FIZETTÜNK IS! 

A számla összegét a CSILLAGÖSVÉNY WALDORF ISKOLA 

OTP Banknál vezetett 11742173 20151012 

számú számlájára átutalással, vagy banki befizetéssel (ez utóbbi az, mikor sorban állunk a bankban, hogy befizethessünk némi pénzt egy 
adott számlára) lehet kiegyenlíteni. Ez nem azonos az Alapítvány számlaszámával, ahová az alapítványi hozzájárulást utaljátok. Több 
gyerek esetén legyetek szívesek a díjbekérők összegeit összesítve, egy összegben utalni. 

Az utalás során a közlemény rovatba be kell írni a gyerek nevét és osztályát, pl.: Tóth Jolán 2., Géza 4., Lajos 8. 

A befizetést a megrendeléssel egyszerre érdemes megtenni, de mindenképpen a határidő lejárta előtt! 

A KÖVETKEZŐ HAVI EBÉD FIZETÉSI HATÁRIDEJE MINDEN HÓNAP 15. NAPJA 

A számla: A befizetés beérkezése és feldolgozása után a befizetett összegről számla készül, melyet az Étkezések menüpontra 
kattintva láthattok, a bizonylat számára kattintva (pl. 145/2014). Aki ebben a pontban látja a befizetését és a számláját, az biztos lehet 
abban, hogy az ebéd megrendelése érvényes! 

http://www.digitnaplo.hu/csillagosveny

