FIZETÉSI MÓDOK
A pénzügyi kivetéseit a Neptun / Pénzügyek / Befizetés menüponton keresztül tudja
ellenőrizni.

SimplePay online bankkártyás fizetés
Hallgatóink a tandíj összegét, az egyéb szolgáltatások díját és az egyéb különeljárási díjakat is
ki tudják így egyenlíteni. Ezzel a fizetési móddal a kiválasztott összegek érvényes tranzakció
esetén rögtön teljesítettnek minősülnek. Célszerű ezt az opciót választani, hogy ne legyen
késedelmi díj kiszámlázva Önnek.
1. Jelölje ki a rendezni kívánt összegeket a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés fülnél a jelölő
négyzet segítségével, majd kattintson a szürke színű „Befizet” gombra és válassza a SimplePay
bankkártyás fizetési módot.
2. Ezután adja meg bankkártyája adatait és hagyja jóvá a tranzakció elindítását.
TIPP: Sikertelen tranzakciót eredményez, amennyiben a tranzakció összege (Például: tandíj)
magasabb, mint a bankkártya napi kifizetési limitje. A limit összeg módosításával kapcsolatban
egyeztessen a számlavezető bankjánál.

Gyűjtőszámlás fizetés
Indítson banki átutalást a 18203332-06007572-40010172 számlaszámra.
Bankunk neve: Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

1. A közleményben szigorúan az alábbi adatokat adja meg a következő formában:
NK-NEPTUNKÓD (szóköz) NÉV. Ellenkező esetben az összeg nem kerül rá Neptunos
gyűjtőszámlájára! Példa: NK-ABCD12 Tanuló Tamás.

Amennyiben nem tudja, mi a NEPTUN kód-ja, azt a hallgatói webes felületén, a
bejelentkezést követően, a jobb felső sarokban tudja ellenőrizni.
2. Az elutalt összeg a Neptun rendszerben a Pénzügyek / Befizetés menüponton lesz látható az
utalás másnapján.
3. A Neptun felületén található „virtuális pénztárcájából” rendelje hozzá a befizetni kívánt
kiírásokhoz az összegeket. (Pipálja be a fizetendő tételt a sor végén látható jelölőnégyzet
segítségével, majd kattintson a szürke színű „Befizet” gombra, ezt követően válassza a
gyűjtőszámlás fizetési módot).

Számlázás és fizetés módja céges tandíjfizetés esetén
Céges tandíjfizetés esetén kérjük, az alábbiakra figyeljen:
Lehetőleg egyösszegű befizetést vállaljanak, ne több részletben igényeljenek számlakérő
kérvényt.

A tandíjbefizetés előtt adjon be Számlakérő kérvényt a Neptun rendszerben az
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolja a friss céges nyilatkozatot.
A nyilatkozatot letöltheti:
CooSpace / Hallgatói

dokumentumok

/

Nyomtatványok

/

céges_nyilatkozat

A dokumentumban a cég arról nyilatkozik, hogy a meghatározott összegű képzési díjat
átvállalja a hallgatótól, és számla ellenében kifizeti.
A számlák elektronikusan készülnek, melyeket a neptunból lehet letölteni. Amennyiben a cég
postázást kér, azt a Számlakérő űrlapon a „Megosztási arány (Ft-ban)” mezőben tudja jelezni.
Amint azt látja a Neptun rendszerben, hogy a számlakérő űrlapja elfogadásra került, az
utalást elindíthatja a cég.
Ellenőrzés: Ügyintézés/Kérvények/ Leadott kérvények fül

Céges fizetés esetén hívja fel a munkáltatója figyelmét, hogy a közlemény rovatban
kötelezően feltüntetendő adat a hallgató neve és Neptun kódja a következő formában:
NK-NEPTUNKÓD (szóköz) NÉV
Példa: NK-ABCD12 Tanuló Tamás

Céges

befizetés

esetén

egy

összegben

CSAK

a

18203332-06007572-40010189

bankszámlaszámra teljesíthető a tandíj.

Fontos: Céges befizetés esetén céges számláról érkezzen a tandíj. Amennyiben a befizetés
magánszemélytől érkezik, az érvényben lévő rendeletek értelmében nem áll módunkban céges
számlát kiállítani.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gyűjtőszámlára NE utaljon a cég, ugyanis a gyűjtőszámlára
befizetett céges összegeket a Neptun nem tudja kezelni és így hátrány érheti Önt a
tárgyfelvételnél és a vizsgajelentkezésnél.
Amennyiben mégis gyűjtőszámlára érkezik az utalás, úgy a beérkezett összeg kezelési
költséggel csökkentett része visszafordításra kerül.

NEMZETKÖZI gyűjtőszámla adatai

Számlaszám: 18203332-06007572-40010172

SWIFT kód: FHKBHUHB
IBAN szám: HU29182033320600757240010172

1. A közleményben szigorúan az alábbi adatokat adja meg a következő formában:
NK-NEPTUNKÓD (szóköz) NÉV. Ellenkező esetben az összeg nem kerül rá Neptunos
gyűjtőszámlájára! Példa: NK-ABCD12 Tanuló Tamás.
Amennyiben nem tudja, mi a Neptun kód-ja, azt a hallgatói webes felületén, a
bejelentkezést követően, a jobb felső sarokban tudja ellenőrizni.

2. Az elutalt összeg a Neptun rendszerben a Pénzügyek / Befizetés menüponton lesz látható az
utalás másnapján.

3. A Neptun felületén található „virtuális pénztárcájából” rendelje hozzá a befizetni kívánt
kiírásokhoz az összegeket. (Pipálja be a fizetendő tételt a sor végén látható jelölőnégyzet
segítségével, majd kattintson a szürke színű „Befizet” gombra, ezt követően válassza a
gyűjtőszámlás fizetési módot.)

