
SZÜLŐI ÜGYFÉLKAPU

REGISZTRÁCIÓ



1. LÉPÉS

A szülői felületen https://szuloifelulet.kello.hu történő regisztrációhoz először a 
bal oldali Belépés diák adatokkal részt kell kitöltenie. 

Ide gyermeke oktatási azonosítóját, település nevét (ahol az iskola van) és az iskola
pontos nevét kell megadnia. 

A tanuló oktatási azonosítóját a diákigazolványban találják, egy 7-es számmal
kezdődő 11 jegyű számsorról van szó. 

https://szuloifelulet.kello.hu/


2. LÉPÉS

Miután beléptek a felületre, a felső menüsorban a „Szülői regisztráció” 
gombra kattintva elérhető a regisztráció lehetősége.



3. LÉPÉS

A mezők kitöltése és a regisztráció gombra kattintás után, a megadott e-mail 
címre küldünk egy visszaigazoló e-mailt, melyben lesz egy link amelyre 
kattintva tudják megerősíteni a regisztrációjukat.



4. LÉPÉS

Ezt követően lehet belépni a regisztráció során megadott e-mail címmel és
jelszóval, a jobb oldali Belépés szülői regisztrációval részben. (A Szülő adatai 
menüpontban a jelszó bármikor megváltoztatható.)



5. LÉPÉS

Felhasználó nevével és jelszavával belépve, a Számlák és fizetés menü alatt
befizethető a tartozás.



6. LÉPÉS

Kérjük, készítse elő kártyáját! 

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással 
szereplő, 13-19 jegyű szám.)

• Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy 
nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található 
számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön 
kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre 
vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)



AZ ALÁBBI 

KÁRTYATÍPUSOKKAL 

LEHETSÉGES A FIZETÉS

• MasterCard (dombornyomott)

• Visa (dombornyomott)

• American Express (dombornyomott)

• Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank 
határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben 
az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való 
kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes 
áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó 
bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

• Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott 
Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó 
bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő 
felhasználhatóságát. 



FIZETETTSÉG ELLENŐRZÉSE, 

A SZÁMLA LETÖLTÉSE

A sikeres utalás után, a „Fizetés státusza” „Fizetve” lesz.

A folyószámla egyenlege azt követően fog „nulla” értéket mutatni, miután pénzügyi 
osztályunk részéről a befizetése lekönyvelésre kerül. A befizetések átfutási ideje 
átlagosan 6 munkanap!.


