
Önköltség/Költségtérítés befizetésének menete: 

Céges számla esetén kérjük, az alábbi lépéseket kövesse: 

Amennyiben költségtérítési díját cég fogja kifizetni, a befizetés csak számla alapján történhet. 

Saját hallgatói Neptun web felületén be tudja állítani a költségtérítési díj befizetőjét majd a 

Számlák menüpontban kinyomtatni az elkészült céges számlát.  

Korábban felvitt partner szervezetek ellenőrzése: 

Pénzügyek--> Beállítások--> Szervezetek menüpont alatt lehetséges. 

Új partner szervezet felvitelére: 

Pénzügyek --> Beállítások --> Szervezetek  "Új saját szervezet"  „új saját szervezet felvétele” 

gombra kattintva van lehetőség. 

A befizető hozzárendelése az adott kiírt tételhez pl. „Önköltségi díj 2018/19/1” a  

Pénzügyek -> Befizetés menüpontban lehetséges. 

- A befizetendő kiírt tételek sor végén  a + gombra kell kattintani, a felugró menüben a 

- Befizetőt kiválasztani, befizető típusánál pedig a Szervezetet. 

- Jelölje be az „átutalásos számlát kérek” négyzetet, 

majd kattintson a mentés gombra. A mentés gomb hatására az elektronikus számla azonnal 

elkészül. 

A Pénzügyek --> Számlák menüpontban lehet kinyomtatni a számlákat. 

A felületen elkészült elektronikus számla csak e-mailben kérve módosítható. 

FONTOS, hogy ha a hallgató céges számlát kér, akkor a befizetés a központi bankszámla 

számra kell, hogy történjen. 

A központi fő számlaszám: 10032000-00282826-00000000 (MÁK) 

Kérjük utalás során a közlemény rovatban tüntessék fel az elkészült számla „egyéb adatok”  

részénél kért szöveget. 

Amennyiben az Önköltségi díjának egy részét állja a cég, lehetősége van a kiírt tétel megosztására 

az alábbi módon a 

Pénzügyek menü Befizetés menüpont alatt  

- Ki kell választani az adott félévet, és kilistázni, hogy megjelenjen a befizetendő tételek sora. 

- Az adott sor végén + jelre kattintani, ezután a felugró ablakból kiválasztani a Megosztást.  

- Meg kell adni az első és második részösszeget, amelyekre a rendszer fel fogja bontani az 

eredeti kiírást. 

- Megosztás után minden részkiírásnál külön megadandó a befizető személye. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiírt tétel megosztása nem minősül részletfizetésnek. 

 

Magánszemélyként történő befizetés esetén: 
 

 Ha a hallgató a saját nevére kér számlát, a Neptun rendszer automatikusan elkészíti, ebben az 

esetben a bankszámlaszám, melyre az önköltséget utalni kell:  

10032000-00282826-01120008 

Banki közlemény rovat: NK- XXXYYY (neptunkód) hallgató neve 

pl.: NK-PL4BKR Példa János 

A számla Neptun Web felületen a Pénzügyek --> Számlák menüpontban található meg. 


