
Előleg fizetése SZÉP kártyával

Szép kártyával történő fizetés esetén az alábbi felsorolás alapján tájékozódhatnak, hogy az 
egyes alszámlákról mely szolgáltatások fizethetőek.

Szállászseb:

• Csomagár (szobaár (55.10) + félpanzió (56.10)) 
• Háziállat (55.10) 
• Pótágy (55.10) 

Vendéglátászseb:

• Szobaár (55.10) 
• Félpanzió (56.10) 
• Teljespanzió (56.10) 
• Éttermi étel fogyasztás (56.10) 
• Éttermi ital fogyasztás (56.10) 

Szabadidőzseb:

• Szobaár (55.10) 
• Kerékpár (93.29)  
• Uszodajegy (93.29) 
• Uszodabérlet (93.29) 
• Bowling (93.29) 
• Biliárd (93.29) 
• Masszázs (96.04) – kivéve gyógymasszázs 
• Szolárium (93.04.10) 

Ami nem fizethető Szép kártyával:

• Kávézó étel és ital 
• Idegenforgalmi adó 
• Mofetta kezelés 
• Orvosi vizsgálat 
• Fénymásolás 
• Mosás/vasalás 
• Shop 
• Minibár 
• Kristály 



OTP, MKB vagy K&H SZÉP kártyával történő előleg - előrefizetés 
menetének leírása. Segédlet az online ügyintézéshez.

OTP SZÉP kártya előleg fizetés
Az OTP SZÉP Kártya segítségével készpénzhasználat nélkül rendezhetik a szálláshely, vendéglátás és 
szabadidő alszámlákról az igénybe vett szolgáltatások költségeit. A SZÉP Kártya birtokosok részére 
elérhetővé vált az előleg fizetésének lehetősége is. Ennek értelmében a kártyatulajdonos a szállás foglalás és 
további szolgáltatások előlegét a SZÉP Kártya használatával is fizetheti.

Az előleg fizetés funkció használatához csak arra van szükség, hogy a főkártya tulajdonos (munkavállaló) 
regisztrálja magát az OTP SZÉP Kártya Munkavállalói oldalán. A kártya tulajdonosának a SZÉP Kártya 
előleg fizetés végrehajtásához a következőket kell tennie.

• Belépés az OTP SZÉP Kártya online felületén, regisztrált kártyatulajdonosként; 
• A bal oldali menü Előleg fizetés menüpontja segítségével a szálláshely kiválasztása, vagy

• Az Elfogadóhelyek keresése menüpont alapján a szálláshely kiválasztása, majd az „Előlegfizetés” 
gomb kiválasztása után 

• Az előleg pontos összegének megadása és a tranzakció végrehajtása. 

Az elfogadóhely azonosítása (Erzsébet Park Hotel), valamint a kártyaadatok megadása után az előleg 
összege az OTP direkt rendszerben átutalható. Az átutalásról bizonylat készül, melyet a kártyatulajdonos ki 
tud nyomtatni.

Ezt a bizonylatot kérjük e-mailben elküldeni az info@erzsebetparkhotel.hu email címre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes szálláshelyek és elfogadóhelyek akár többször, az utazási irodák 
neve alatt is megjelenhetnek. Az esetleges kellemetlenségek elkerülésének érdekében kérjük, előleg fizetése 
alkalmával győződjön meg arról, hogy ténylegesen azt az elfogadóhelyet jelölte meg ahová az előleget 
fizetni szeretné. Amennyiben utazási irodához tartozó elfogadóhelynek kíván előlegfizetést indítani, 
figyelmeztető üzenet jelenik meg.

OTP SZÉPkártya előlegfizetés

Az MKB SZÉP Kártyával történő „előrefizetés”
Előrefizetés Interneten keresztül a Szolgáltató és a Kártyabirtokos fizikai távollétében történik. A Szolgáltató
és a Kártyabirtokos megállapodik a szolgáltatás feltételeiről, ennek során a Szolgáltató az engedélyezéshez 
megkéri a Kártyabirtokostól a kártyájára nyomtatott "Azonosítószám"-ot (nem azonos a kártyaszámmal!). A 
Szolgáltató először és külön jelentkezik be a Kártyaközpontba, majd ezt követően a Kártyabirtokos külön a 
Kártyabirtokos menüpontján keresztül hagyja jóvá a fizetést a Kártyaközpontban.

A központtól e-mailben kapott "Előrefizetési azonosító" segítségével a kártyabirtokos elindíthatja a fizetést.
MKB SZÉP kártyás előlegfizetés esetén kérjük jelezni felénk telefonon vagy e-mailben szándékukat!

 A K&H Bank Szép Kártyával történő „előrefizetés”
Ez esetben kérjük felvenni a kapcsolatot szállodánkkal.
Kollégáink elkérik Öntől a kártyaadatokat, melyik alszámláról és mennyi összeget kíván fizetni, majd ezt 
követően engedélyeztetik a tranzakciót.
A kártyaközpont telefonon ellenőrzi az adatokat, majd elindítják a tranzakciót. A tranzakció indításakor 
szíveskedjenek telefonközelben maradni.
A sikeres elfogadást követően Ön és a Szálloda is, egy referencia számot kap, mellyel bármikor azonosítható 
a banki ügyintézés.
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