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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy az ETELKA portál működésében a SzegedPay – QR-kód alapú fizetés myRaiffeisen
mobilapplikációval, míg a SzegedPay – Fizetési Kérelem Raiffeisen, Erste, és Gránit bank ügyfelei számára
elérhető. A fizetés indítása előtt szükséges a számlázási adatok jóváhagyása felületen a fizetési mód kiválasztása.
SzegedPay – QR-kód alapú fizetés myRaiffeisen mobilapplikációval:

A SzegedPay QR-kód alapú fizetési rendszert a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtja
SzegedPay – Fizetési Kérelem Raiffeisen, Erste, és Gránit bank ügyfelei számára:

A SzegedPay Fizetési Kérelem alapú fizetési rendszert a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtja
A Portál SzegedPay – QR-kód alapú fizetés és a SzegedPay – Fizetési Kérelem esetén minden sikeres fizetési
tranzakciót követően automatikusan (pdf formátumban) a regisztrált adattartalommal átutalásos számlát generál.


Cégnek, intézménynek, egyéni vállalkozónak (adószámmal rendelkező partner), magánszemélynek az első
fizetés megkezdése előtt meg kell adnia a számlázási adatokat, amennyiben a felület még üres az intézmény
ügyintézőjének a Portál háttérrendszerébe történő beállításhoz. A felületen Ügyfél által történő számlázási
adatok rögzítésére nincs lehetőség.

A számlázási adatok beállítása után a Portálon a megrendelés véglegesítését követően a fizetési tranzakciónál
automatikusan rögzül a számla iránti igény. Ezt követően a megadott számlázási adatokkal pdf formátumban számla
generálódik.
A számlázási adatok felületen történő módosítására nincs lehetőség, változás esetén az Ügyfélnek előzetesen meg
kell adnia az új számlázási adatokat az intézmény ügyintézőjének.


Szegedi ÓVI tagóvodái esetében a számlázási adatokat, azok változását a tagóvodában kell jelezni.



Az NGSZ hatáskörébe tartozó köznevelési és szakképző intézmények esetében a számlázási adatoknak,
illetve azok változásának jelzése az NGSZ hivatalos honlapján (www.ngsz.hu) meghirdetett befizetési
napokon és helyszíneken vagy a közétkeztetési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben személyesen vagy
e-mailben történhet.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti szolgáltatások igénybevételének feltételeiről és esetleges költségeiről szíveskedjen
számlavezető bankjánál érdeklődni. Ez a fizetési mód átutalásnak minősül, melynek szolgáltatási díja a felhasználó
bankszámla szerződésétől függ.
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