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Tisztelt Szülők! 
 
Gyermekeik étkezésének megrendelése, lemondása, számlázása és fizetése ezentúl a Multischool szoftverben fog 
történni. Ennek bevezetése az Önök kényelme érdekében történt. Választhatja a hagyományos megrendelési, 
befizetési módot is, de az átállás kezdeti nehézségei után, mind a megrendelés, mind a fizetés kényelmesebb lesz, 
ugyanis a rendszeren keresztül nemcsak megrendelheti az étkezéseket, megtekintheti az étlapot, hanem előző 
munkanap 9:00 -ig (mint eddig telefonon) le is mondhatja az étkezéseket, bankkártyával ki is fizetheti a 
megrendeléseit. A rendszer telefonon és számítógépen is használható. 
 
A szülőknek a pilisvorosvar.multischool.hu honlapon kell regisztrálniuk. A belépés oldalon található „Regisztráció” 
linkre kell kattintaniuk.  
A regisztrációhoz szükségük van annak a KÓD-nak a megadására, melyet az intézménytől kaptak. Ezt a kódot e-
mailben vagy személyesen juttatja el az intézmény az Önök részére. Ha Önnek több gyermeke van a rendszerben, 
akkor a gyermekekhez azonos KÓD-ot kap, mindegyikőjük megrendeléseit, lemondásait láthatja. (Amennyiben nem 
azonos KÓD-ot kapott gyermekeihez, kérjük keresse meg intézményi ügyintézőnket, aki segít a probléma 
megoldásában.) 
A regisztráció után azonnal kapnak egy e-mailt, amiben egy link található. Erre rá kell kattintaniuk, hogy befejeződjön 
a regisztrációs folyamat és pl. elfelejtett jelszó esetén maguk intézhessék az új jelszó megadását. A program így tud 
megbizonyosodni arról, hogy a regisztráló személy tényleg az, akinek mondja magát, a regisztrációkor megadott e-
mail cím tényleg az adott szülőé és így tudja biztonságosan lebonyolítani az új jelszó megadását is (mert ehhez az itt 
megadott e-mail címet használja).  
Felhasználónév megadási szabályok  
A felhasználónév hossza legalább 8 karakter kell, hogy legyen.  
Jelszó megadási szabályok  
A jelszónak tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt, számot és egyéb karaktert (pl. #, !, $, _), a jelszó hossza legalább 8 

karakter kell, hogy legyen. 

Belépés után részletes útmutatót az Egyéb/Súgó menüpontban talál. 

A bankkártyás fizetés egyszerűbb, mint gondolná. Megrendelés után a fizetésre kattintva a rendszer átvezeti a 

befizető felületre, ahol a bankkártya adatokat megadva a szokásos módon fizethet. (Amennyiben visszaélésektől 

tartana, ajánljuk a bankok nyújtotta, többségében ingyenes webkártya szolgáltatást, mellyel kombinálva az online 

kártyás fizetés tökéletes biztonságot nyújt.) Kártyás fizetés esetén számláját azonnal megkapja e-mailben. 

Készpénzben történő fizetését továbbra is megszokott módon az intézményben teheti, az általuk meghatározott 

befizetési időszakban. Csak annak tudunk biztosítani étkezést, aki a megrendelt ebédet ezen időszakban be is fizeti 

vagy étkezés előtti hó utolsó előtti napjáig átutalással vagy bankkártyával rendezi. 

Kérjük az ingyenesen étkezőket, hogy hiányzás esetén az étkezést ők is mondják le.  

Amennyiben az átutalást választaná, azt intézményi ügyintézőjénél kérheti, de felhívjuk figyelmét, hogy az 

átutalásnak a bankkártyás tranzakcióval ellentétben külön bankköltsége van. 

A rendszer használatához sok sikert és gyermekeiknek jó étvágyat kívánunk! 
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