
Kedves Pedagógus! 

Hamarosan esedékessé válik a Tudásbajnokság 2. félévre esı nevezési díjának befizetése azok 
számára, akik részletfizetést kértek. Kérjük, hogy a nevezési díjakat 2023. január 16-ig 
győjtse be a tanulóktól, és a kiállított díjbekérı alapján fizesse be.  

FONTOS! 

Azok, akik a részletfizetést választották nem kell új nevezést készíteniük csak a 2. félévre 
esı nevezési díjat befizetni. Már van érvényes nevezésük. 

A munkája megkönnyítése érdekében összeszedtük a fontos tudnivalókat: 

o A honlapunkon a Jelentkezés oldalon a 2. féléves díjak menüpontban részletesen 
megmutatjuk azoknak a tanítványainak a listáját, akiknek a jelentkezését Ön adta le, és 
van esedékes díjuk. Itt azt is tudja rögzíteni, kitıl vette már át ezt az összeget. 

o A felületen jelölje ki, melyik tanuló díját szeretné fizetni, majd a Fizetés gombra 
kattintva a számlázási cím megadása után választhat, hogy bankkártyával, vagy 
átutalással szeretné rendezni. Bankkártyás fizetésnél azonnal számlát állítunk ki. 
Átutalás esetén díjbekérıt küldünk ki a megadott e-mail címre. 

o A fizetendı összegrıl és a fizetési határidırıl minden tanulót külön is értesítünk e-
mailben. 

o 2023. január 9. napjáig lehetıséget adunk arra, hogy a díjakat a szülık 
közvetlenül is kifizethessék bankkártyával. Errıl minden tanulót e-mailben is 
értesítünk. Ha a szülı él ezzel a lehetıséggel, akkor a tanuló díjfizetési kötelezettsége 
el tőnik az Ön listájáról, és átkerül a Megrendelések fülre. Ezzel a továbbiakban nem 
kell foglalkoznia.  

o A 2. féléves díjak menüpontban lehetısége van arra, hogy az esetleges 
tantárgylemondásokat jelezze. A lemondott tárgyak 2. féléves díjáról nem küldünk ki 
díjbekérıt.  

o Javasoljuk, hogy mindig csak azokról a nevezési díjakról indítsa a fizetést, amelyeket 
már befizettek Önnek. A befizetéseket január 9-éig több részletben is megteheti.  

o Azokról a nevezési díjakról, amikrıl 2023. január 9. napjáig Ön nem indítja el a 
befizetést, automatikusan díjbekérıt küldünk ki, a jelentkezéskor megadott számlázási 
adatokkal. Lemondásokat ezt követıen már csak az ügyfélszolgálaton keresztül tud 
kezdeményezni. 

o Kérjük, hogy átutalásos vagy csekken történı befizetést csak az itt kapott bizonylat 
alapján indítson, és mindenképp tüntesse fel közleményként a kiküldött díjbekérın 
lévı rendelésszámot vagy a bizonylatszámot. 

Lehetıséget fogunk biztosítani arra is, hogy az újonnan érdeklıdı tanulókat a második 

félév versenyeire benevezze. Ehhez újra meg fogjuk nyitni az iskolai és az egyéni 
jelentkezési felületet. A jelentkezés menete hasonló, mint az év eleji indulásnál: 

o Fel kell venni a tanuló jelentkezési lapját. Ha olyan tanuló jelentkezik új tárgyra, aki az 
elsı félévben már nevezett, akkor az OM azonosítójának megadásával a személyes 
adatai be is töltıdnek. 

o Bármelyik tárgyra jelentkezhet tetszıleges csomaggal. 
o A most jelentkezıknek csak féléves díjat fogunk felszámolni. 
o Az új jelentkezési lapok a kosárba kerülnek, ahonnan a már megszokott módon kell 

megrendelni.Most is lehetıség van arra, hogy Ön megadja a személyes meghívókódját, 
és az új jelentkezık erre hivatkozva maguk is le tudják adni az iskolai nevezést, és 
annak díját ki is fizethetik közvetlenül. 

A 2. félévre szóló nevezési lehetıséget 2023. január 9-én nyitjuk meg. 

A nevezési kapu 1 hétig lesz nyitva. Így tudjuk biztosítani, hogy az újonnan jelentkezık már a 
4. fordulóban részt vehessenek. 


