


Amennyiben nem tud 
bejelentkezni, 
szükséges a gondviselői 
hozzáférés igénylése. 
Kérjük, töltse ki az 
adatokat! 
(Lásd: következő dia)

Sikeres bejelentkezés 
után válassza az 
E-ügyintézés 
menüpontot (4.dia)



Töltsön ki minden *-al jelölt adatot! Gondviselő neveként a beiratkozáskor, az online űrlapon megadott nevet írja be!



Fontos, hogy szülői felhasználói névvel és jelszóval lépjen be, a pénzügyi funkciók csak szülők számára érhetők el! 

Ezt úgy tudja a legkönnyebben ellenőrizni, hogy a KRÉTA rendszerbe belépés után a jobb felső sarokban 

megnézi, hogy a megjelenő névnél a tanuló neve mellett zárójelben a szülő neve is szerepel-e vagy sem.



Válassza a „Befizetendők” menüpontot!



A sor elején található jelölőnégyzet bepipálásával jelölje ki a „Befizetésre vár” státuszú tételt!



A „Kiválasztott tételek befizetése” gombra kattintva tud átlépni a befizetés felületre. 



A fizetési módok közül a bankkártyás fizetés, vagy a banki utalás választható!



1. Bankkártyás fizetési mód

Bankkártyás fizetési mód választása esetén adja meg e-mail címét, és indítsa el a fizetést!



Bankkártyás fizetés választása esetén a program átirányítja a felhasználót a SimplePay fizetési oldalára.

A befizetés történhet:

1. Simple fiókkal rendelkezőknek az
alkalmazásban

2. QR-kódos fizetéssel

3. Bankkártya adatokat közvetlenül 
megadva

1. 2.

3.



Sikeres fizetés esetén megjelennek a befizetés adatai, és a KRÉTA rendszerbe visszalépve azonnal látszik a sikeres tranzakció!

Ezután válassza a „Vissza az előírásokra” gombot!



A sikeres tranzakció után befizetendők oldalon a „Nincsenek fizetendő tételek” megjegyzés olvasható.



A sikeres tranzakcióról - a megadott címen - e-mail értesítést is kap!



2. Banki utalás

Banki átutalás választása esetén az átutaláshoz szükséges adatokat jeleníti meg a rendszer. 

Kérjük, hogy a közleménybe kizárólag a KRÉTA által generált KRTE kódot írják!



Az adatok vágólapra másolásával elkerülhető az átutalási megbízáson a téves adatok megadása

Fontos tudni! A KRÉTA nem irányítja át Önöket banki felületre, oda külön kell belépni, mindenkinek a saját banki 

alkalmazásába! Közvetlenül az utalás után a Krétában nem látszik változás, a sikeres utalásról csak a bankjuk küld visszajelzést. 



A Krétában a „Befizetésre vár” státusz csak néhány nappal később változik meg "Befizetett (könyvelt)"

státuszra, amikor a tankerület feldolgozta, lekönyvelte a beérkezett összeget.


