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Tájékoztató a félévi értesítőkről és a térítési- és tandíjak fizetésének 

lehetőségeiről 

Félévi jegyek, értesítő 

Gyermekeik félévi osztályzatai 2021. február 1-től lesznek láthatóak az e-naplóban.  

A belépés az e-naplóba elérhető honlapunkról, jobb oldalon a KRÉTA ikonra kattintva, vagy az 

alábbi linken: 

 https://klik040006001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login 

A naplóval és elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos ismertető anyagunkat megtalálják a 

honlapunkon, a jobb oldali menüsorban, vagy az alábbi linken:  

https://vujicsics.net/tajekoztato-a-kreta-elektronikus-naplorol/ 

Térítési és tandíjak fizetése 

Az eddigiektől eltérően 2021. február közepétől a térítési és tandíjakat a KRÉTA e-Ügyintézés 

rendszerén keresztül, banki átutalással, vagy bankkártyával tudják rendezni. A II. félévi 

térítési és tandíjak előírásai 2021. február 15-ig készülnek el a felületen. Jelenleg a fizetési módok 

közül csak a banki utalás opció működik, a bankkártyás fizetési mód beállítása folyamatban van. 

Az E-ügyintézés felület elérhető: 

 a már ismert zeneiskolai elektronikus napló gondviselői felületéről az e-Ügyintézés ikonon 

keresztül. 

 az alábbi linken: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  

 vagy közvetlenül a honlapunkról a jobb oldalon a KRÉTA e-Ügyintézés ikonra kattintva. 

Az e-Ügyintézés felületre való belépés és díjbefizetés 

A fenti linkről, illetve a honlapról való belépés esetén:  

 az oldalon a jobb felső sarokban a Bejelentkezésre kell kattintani. 

 az itt megjelenő oldalon legalul ki kell választani az iskolánkat és a TOVÁBB A KRÉTA 

OLDALÁRA gombra kell kattintani. 

 

 

 

 

 

https://klik040006001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
https://vujicsics.net/tajekoztato-a-kreta-elektronikus-naplorol/
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


 a megnyíló felületen be kell írni a már ismert- a napló megtekintéséhez is használt 

felhasználónevet és jelszót. 

Amennyiben nem tudják a gondviselői felhasználó nevet és jelszót, ne hozzanak 

létre ideiglenes felhasználót, ne regisztráljanak újra, mert már mindannyian 
regisztrálva vannak és nem fognak működni az oldal funkciói megfelelően!! 

Kérjük, ebben az esetben írjanak egy email-t a titkarsag@vujicsics.net címre, újra 

generáljuk a belépéshez szükséges adatokat, melyről e-mail-ben értesítést kapnak. 

 

 a belépés után a felületen az alábbi ikonsor jelenik meg:  

 

Amennyiben a térítési vagy tandíjakat szeretnék befizetni, kérjük, válasszák az e-Ügyintézés 

ikont. 

Itt a baloldalon megjelenik a Befizetendők felirat, tovább lépve a megjelenő tételek előtt pipával 

kell kijelölni a befizetni valókat és a Kiválasztott tételek befizetése ikonra kattintva lehet 

kiválasztani a fizetés módját. 

A térítési és tandíjakat kétféle módon tudják majd befizetni: banki átutalással vagy bankkártyával.  

(Jelenleg a fizetési módok közül csak a banki utalás opció működik, a bankkártyás fizetési mód 

intézése folyamatban van.) 

Bármilyen kérdés, probléma esetén írjanak nekünk a titkarsag@vujicsics.net címre. 

 

Alapítvány támogatás 

Az alapítványi támogatás befizetése továbbra is történhet készpénzben, de februártól átutalással 

is teljesíthető. Kérjük, az átutalást részesítsék előnyben. 

A kedvezményezett neve: Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 

Az alapítvány támogatás ajánlott összege: 5.000 forint/félév / növendék 

Számlaszám: (K&H Bank) 10403112-31112190-00000000 

Közlemény rovatba: a gyermek/gyermekek neve 

 

 

KÖSZÖNJÜK! 
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