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TÉRÍTÉSI -ÉS TANDÍJFIZETÉS - 2022-2023. TANÉV II. FÉLÉV  

 

 

A 2022/23-as tanévben a térítési díj/tandíj befizetése továbbra is csak átutalással, bankkártyás 

fizetéssel és kivételes esetben postán sárga csekkes befizetéssel lehetséges. 

2. Értesítés a befizetési kötelezettségről: 

A befizetési kötelezettségről a szülők a zeneiskola KRÉTA digitális naplójában értesülnek. 

Ennek elérhetősége: https://klik200487006.e-kreta.hu  

Minden szülő kapott a főtárgy tanároktól egy felhasználói nevet és jelszót a belépéshez. Ha valaki 

nem tud belépni, akkor az iskola titkárságán tud újat igényelni, segítséget kérni: 

 telefonon: 74/511-028 Rappayné Főglein Adrienn iskolatitkár 

 e-mailben: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.edu.hu 

A térítési díj/tandíj előírást a belépés után lehet megtekinteni az alábbi módon: 

E-ügyintézés > Befizetendők > Az itt megjelent listában a sor elején levő négyzetet 

kipipálva elérhetővé válik a Kiválasztott tételek befizetése gomb > Befizetési mód: banki 

átutalás 

Itt megjelennek a banki utaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve, számlaszáma, 

átutalás összege, átutalás közleménye). Ezen az adatok másolását segítik a sor végén levő 

gombok. 

 

A befizetés módja:  

Banki átutalás: 

Az utalást a szülő maga végzi a saját banki rendszerében. Nagyon fontos, hogy a befizetés 

azonosítóját a közleménybe bejegyezzék, mert ez azonosítja a banki rendszerben a tanulót és 

a szakját!  

Bankkártyával történő fizetés:  

Bankkártyás fizetés választása esetén a program átirányítja a felhasználót a OTP Bank SimplePay 

bankkártyás fizetési felületére. Sikeres fizetés esetén megjelennek a visszaigazolás adatai. A fizetés 

megszakítása vagy a bankkártyás fizetésre rendelkezésre álló idő túllépése esetén, illetve 

sikertelen fizetéskor is ad visszajelzést a rendszer.  

Sárga csekkes befizetés: 

Kivételes esetben választható csak a sárga csekkes befizetési mód. Ezt az iskolatitkártól lehet 

igényelni, melyet ezután a postán lehet befizetni.  

 

https://klik200487006.e-kreta.hu/
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4. A befizetések határideje: 

A befizetés mindhárom fizetési mód esetén 2023. február 1. és 2023. március 15. között 

lehetséges. 

5. Egyéb segítséget a KRÉTA tudásbázisban az alábbi linken lehet találni. (A készpénzes 

fizetés nem választható!) 

Kréta tudásbázis 

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764916&preview=%2F17764916%2F33327304%2FP%C3%A9nz%C3%BCgyi+Modul+Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i+K%C3%A9zik%C3%B6nyv+Gondvisel%C5%91k+v.1.0.pdf

