
Segédlet étkezések lemondásához a szülői felületen keresztül 

A szülői felületen történő lemondáshoz bejelentkezés szükséges. 

 

Amennyiben az oldalt először használja, a menüsorban található „új jelszó”, vagy a bejelentkezés 

gomb alatti „Elfelejtette a jelszavát?” menüpontban van lehetősége, a DÓHSZK-nál regisztrált email 

címével ideiglenes jelszót igényelni. Ezt a jelszót a felület néhány percen belül kiküldi az Ön email 

címére. Kérjük, amennyiben a jelszót nem találja, legyen szíves ellenőrizni email fiókja SPAM és 

PROMÓCIÓK mappáját. 

Az ideiglenes jelszóval a bejelentkezés menüpontban van lehetőség a regisztráció elvégzésére, saját 

jelszó megadására. 

Lemondás/Visszavonás: A mindenkori lemondási és visszavonás határidők, ünnep-, munkaszüneti és 

nevelés nélküli napok figyelembevételével lemondható az adott napot megelőző munkanap 9:30 

óráig. 

A Kormány 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a koronavírus fertőzések esetén alkalmazandó 

eljárásrend alapján, KIZÁRÓLAG a járványügyi kontaktszemélynek, vagy fertőzött személynek 

minősülő gyermekek szülei részére, a jelen járványügyi szabályzás módosításáig a lemondások a 

mindenkori lemondási és visszavonás határidők, ünnep-, munkaszüneti és nevelés nélküli napok 

figyelembevételével lemondható az adott napot megelőző munkanap 13 óráig. 

Pénteki napokon e mailben beérkezett jelzéseket 12h-ig tudunk fogadni és teljesíteni. 

A járványügyi szabályozás változása esetén a határidőt és a lemondási szabályokat a DÓHSZK a 

módosításnak megfelelően fogja változtatni. 

(A központilag lemondott napok, melyeket az Étkezési Csoport állít be intézményi jelzés alapján, a 

Szülői felületen nem kezelhetők.) 

 

Étkezés lemondásának menete a szülői felületen keresztül: 

 

1. A lemondásra a menüsávban bejelentkezést követően megjelenő Étkezések menüponton 

belül a Lemondás/visszavonás menüpontban van lehetőség.  

 



 
 

2. Az oldalon, amennyiben több gyermekének, közös Szülői felülete van, ki kell választani a Név 

legördíthető ablakban az adott gyermeket, akire vonatkozóan lemondást kíván alkalmazni. 

Kérjük, legyen figyelemmel a gyermek neve mögötti intézmény megnevezésre is! 

Amennyiben a gyermeke másik intézménybe is járt megelőzően, akkor többször is szerepel a 

legördülő listában. Az aktuális intézményes tételt szükséges kiválasztani. 

3.  

A kiválasztást követően az időszakot, melyben lemondani kíván, listázni szükséges, a 

naptáron történő kijelöléssel és a „Listázás” gomb megnyomásával. 

 

 
 

 

4. A listázást követően megjelennek az érintett napok, melyeket a naptárban kijelölt, a 

gyermeknek, a listázott időszakra megrendelt menüje (pl: ebéd vagy háromszori) és egy 

jelölő négyzet. 

 

 
5. A lemondáshoz szükséges bepipálni az adott dátum mögötti jelölő négyzetet.  

Egyszerre több nap is lemondható, több négyzetbe betehető a pipa.  



A pipa, pipák betétele után a „Lemondás” gomb megnyomása szintén szükséges a 

lemondás(ok) véglegesítéséhez.  

 
A sikeres lemondás előtt, az oldal alján még egy megerősítő kérdést tesz fel a felület. 

Valóban le szeretné mondani az alábbi napot? És a bepipált napokat felsorolja. A lemondást 

még meg kell erősíteni az igen gomb lenyomásával, Ezt követően a napok listázásakor a 

lemondott napok mellett megjelenik a lemondott felirat. 

 

A lemondás visszavonása a szülői felületen keresztül számlázás technikai okokból nem 

lehetséges. 

Kérjük, amennyiben szeretné visszavonni a rögzített módosítást, kérje a DÓHSZK Étkezési 

csoport segítségét telefonon, vagy e mailben a visszaállítás elvégzéséhez az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

Email: etkezesmodositas@gmail.com 

tel.: 06 70/699-4970 (foglalt vonal esetén sms-is küldhető) 


