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Kiírt tételek befizetése
Az ún. kiírt tételeket általában gyűjtőszámláról teljesíthetik. Azonban ha a kiírt tételt
nem a hallgató, hanem valamely cég Magyar Államkincstáron (MÁK) át történő
utalással teljesíti, akkor a Neptun.Net-ben a hallgatónak számlát kell igényelni.
Amennyiben a befizetendő kötelezettség egyik részét a hallgató, a másik részét cég
teljesíti akkor a kiírt tétel megosztható.

A hallgató fizeti a teljes összeget

Akik a kiírt tételt magánszemélyként fizetik, nem kérnek róla
számlát, azok az alábbiak szerint járjanak el.
Elsőként a gyűjtőszámlájukra kell a teljes összeget befizetni.

Gyűjtőszámla fogalma, kezelése
• Minden hallgatónak rendelkeznie kell saját bankszámlaszámmal, amelyről a
befizetéseit intézheti, ill. amelyre az ösztöndíj kifizetéseit utalják. A Neptunban ezt a
„Pénzügyek”, „Beállítások” menüpontban kell rögzíteni.
•

A bankszámlaszám rögzítésekor automatikusan Alapértelmezetté válik.

• Ha a bankszámlaszámát meg szeretné változtatni, akkor először vigye fel az új
bankszámlaszámát, és mentse. Ezután tegye az újonnan felvitt bankszámlaszámot
alapértelmezetté, mert csak egy számlaszám lehet alapértelmezett. Korábbi
számlaszáma nem törölhető, ha korábban történt rá tranzakció (biztonsági okokból).
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• A BME minden felvett hallgatója számára automatikusan egy úgynevezett egyéni
gyűjtőszámlát hoz létre. Az egyéni gyűjtőszámlához csak a Neptun.Net-en keresztül
lehet hozzáférni. A számlán lévő összeg nem kamatozik, ám azt a hallgató bármikor
ingyenesen visszautalhatja saját bankszámlájára.
• A Neptun.Net rendszeren keresztül történő befizetés első lépéseként erre az egyéni
gyűjtőszámlára kell banki átutalással egy bizonyos összeget átutalnia a hallgatónak
vagy hozzátartozójának. Csak bankszámlaszámról lehet a gyűjtőszámlára utalni:
bankból készpénzzel, csekkel postai úton stb. TILOS, az elveszett pénzekért az
egyetem felelősséget nem vállal! Minden hallgató a következő számlaszámra utal:
•

Neve: BME GYŰJTŐSZÁMLA

•

Száma: 10032000-01425279-01120008

Minta a gyűjtőszámlás befizetéshez
A Hallgató neve és számlaszáma:
Teszt Krisztina

-

-

A jogosult neve és székhelye: BME GYŰJTŐSZÁMLA
Összeg: 5000 Ft
A jogosult számlaszáma: 10032000-01425279-01120008
Közlemény: NK-BS16RQ
• Ahhoz, hogy a Neptun.Net az utalásokat hallgatókhoz tudja rendelni - vagyis hogy az
átutalt összeggel a hallgató saját maga rendelkezhessen - az átutalás közlemény
rovatába a Neptun kódot kell írni, és elé kötőjellel az NK betűket (pl. ha a hallgató
Neptun kódja: BS16RQ, akkor a közleménybe: NK-BS16RQ kerül).
• A példánkban szereplő 6 karakteres alfanumerikus Neptun kódot (BS16RQ) a
hallgató a felvételi értesítő levélben megkapja. Ha az utalás közlemény rovata nincs
helyesen kitöltve, a rendszer nem tudja a tételt automatikusan beazonosítani és
hallgatóhoz rendelni, így az utalt pénz visszafordul arra a számlaszámra, amelyről az
utalás történt (a visszautalás 1-2 hetet is igénybe vehet!).
• A helyesen utalt összeget a hallgató 2-3 munkanapon belül látja a Neptun.Netben, és rendelkezhet felette.
• A gyűjtőszámlára bármikor bármekkora összeget lehet utalni, függetlenül attól, hogy
mikor keletkezik díjfizetési kötelezettség. A gyűjtőszámlára utalás ténye még nem
jelent pénzügyi teljesítést, csak ha a „Pénzügyek” alatti ’”Befizetés” menüben a kiírt
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tételnél megjelölte és a „Tovább” gombbal (az alábbiak szerint) elindította a művelet
végrehajtását. A befizetés sikerességéről feltétlenül győződjön meg, azaz ellenőrizze,
hogy a tétele a folyamat végén már nem aktív, hanem teljesített státuszú.

Miután a gyűjtőszámlájukon megjelent az utalt összeg, a kiírt tételt kijelölik és a
Befizet gombra kattintanak. Ez után új oldalra kerülnek ahol ismételten jóvá kell
hagyni, hogy szeretnék befizetni az összeget a gyűjtőszámlájukon található
pénzösszegből.
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A hallgató és/vagy cég fizet

A kiírt tételt részben vagy teljes egészében cég fizeti és/vagy
számlát kérnek róla:
• Ha a kirótt tétel befizetője nem magánszemély, hanem „cég”, akkor a Neptun.Netben TILOS a kirótt tételt gyűjtőszámláról befizetni. Ez esetben ugyanis a
hallgatónak számlát kell igényelnie, a cég – mint „Szervezet” pontos adatainak a
megadásával. (Az egyetem által kibocsájtott számla teljesítése a számlán lévő
számlaszámra történő utalással (a Magyar Államkincstáron keresztül) történik. A
beérkezést követően a Neptun.Net-ben a kiírt tétel jóváírásra kerül, tehát a
hallgatónak a számla igénylése után semmiféle teendője nincsen a teljesítést illetően.
• Számlaigényéhez a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpont alatt lent az „Új saját
szervezet”-re kattintva feljönnek a már rögzített szervezetek. Ezek között a
„nagyítóra” -ra kattintva, majd Keresés gombbal először meg kell néznie a
„Szervezetek” között pl. a cég neve, adószáma alapján, hogy a cég már rögzítve vane a Neptun.Net-ben.
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• Ha nem találja meg a Szervezetet (céget), akkor ugyanitt az „Új szervezet felvitele”
gombra kattintva rögzítheti új szervezeti egységként a listában még nem szereplő
céget adatainak megadásával. Az adatoknál a cég pontos nevét, adószámát,
számlázási címét kell megadni. Csak egyféle cím adható meg! (Azaz nem lehetséges,
hogy a postázást a hallgató más címre kérje, mint ami a cég adatainál szerepel.
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• A számla igényléséhez a „Pénzügyek” alatti „Befizetés” menüben a felületen a
befizető típusaként a legördülő listából a „Szervezetet” kell beválasztani és a
befizetőhöz az Ön által kiválasztott céget kell a kiírt tételnél a hozzárendelni.
• A számlakészítés indításának feltétele, hogy bepipálja az „átutalásos számlát
kérek” jelölőnégyzetet, majd a mentés gombra kattintson.

Kiírt tételek megosztása
A már meglévő kiírt tétel megosztása és befizető hozzárendelése
• Előbb kell megosztani a tétel és csak ez után tud hozzá befizetőt rendelni.
• Kirótt tétel megosztását a Pénzügyek menüpont Befizetések almenüponton látható
tétel kiírás mellett található + jellel tudják elkezdeni. A + jelre való kattintás után a
felugró menüsorban található Megosztásra való kattintással új felület ugrik elő. Itt
már nem százalékosan, hanem összeg formájában tudja megadni, hogyan oszoljon
kettő az összeg. A mentés gombra kattintás után a kirótt tétel előtt megjelenik egy +
jel amire kattintva láthatóvá válik a két részösszeg.
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Részösszeghez befizető rendelése: a kirótt tétel végén található + jelre kattintva a
listából kiválasztható a Befizető. A befizetők azon Cégek, melyeket korábban elmentettünk a
Szervezetek alatt a saját bealításainknál.
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FONTOS!

Tanulmányi kérdésekkel kapcsolatban keresse a Kari Hallgatói Képviseletet, illetve a
Központi Tanulmányi Hivatalt (info@kth.bme.hu).
Amennyiben a Neptun üzemelésével/működésével akadnak gondjai, akkor keresse a
Neptun üzemeltetést (neptun@bme.hu).
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