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Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a 
hallgató „Képzéskódját” és a kiírás félévén érvényes 
„Pénzügyi státuszát”. 

 

 Fentiek szerint kell kiválasztani a pénzügyi kódot! 

 

Elsődleges lépések 



 
 A jogcím általános formája: MEGNEVEZÉS-XY-SZERV.KÓD 

 MEGNEVEZÉS: A jogcím témáját meghatározó megnevezés: 

 Pl.: Befizetési jogcímek esetén: 

 Koltseg 

 Kulonelj 

 Javitovizsg 

 

  Kifizetési jogcímek esetén: 

 EGYAD (Akkreditált doktorandusz ö.díj egyszeri kifizetésre) 

 SOKAD (Akkreditált doktorandusz ö.díj többszöri kifizetésre) 

 EGYKTOD (Köztársasági ösztöndíj egyszeri kifizetésre) 

 

Pénzügyi jogcímek felépítése 



 
 Példák jogcímekre: 

 

 Javitovizsg-11-214 Javítóvizsgadíj kiírása államilag 
finanszírozott, BSC képzésű, Villamosmérnök hallgató 
számára 

 EGYAD-13-114 Akkreditált doktorandusz ösztöndíj 
államilag finanszírozott doktorandusz hallgató számára 
Építészmérnöki karon 

 

A be- és kifizetési jogcímeket tovább kell bontani 
képzések szerint megkülönböztetett pénzügyi kódokra. 

 

 



 
 [Szervezeti egység jele] [Képzéskód] [Jogcím][Állami 

„–A” vagy Önköltséges „-K”]Pl.: 

 Befizetési pénzügyi kód: VI 5N-A7 Javitovizsg-11-214-A 

 Kifizetési pénzügyi kód:  EP 3N-30 EGYAD-13-114-K 

A befizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a 
Pénzügyek>Befizetési jogcímek>Befizetési pénzügyi 
kódok felületen 

A kifizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a 
Pénzügyek>Kifizetési jogcímek>Kifizetési pénzügyi 
kódok felületen 

 

Pénzügyi kódok felépítése: 



 
 X=1 Államilag finanszírozott hallgató esetén 

 X=2 Költségtérítéses hallgató esetén 

 

 Y=1 BSC képzés 

 Y=2 MSC – Mesterképzés 

 Y=3 Doktori képzés 

 Y=4 Kifutó rendszerű egyetemi képzés 

 Y=6 Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató esetén 

 Y=7 Kollégiumi díj 

 Y=8 Kollégiumi díj PPP 

  

 

VI 5N-A7 Javitovizsg-11-214-A 
[Szervezeti kód] [Képzéskód] [Jogcím XY]-

[Szerv]-[PénzügyiStátusz] 



 

 

 SZERV: A szervezeti egységek kódja: 
 017 Építőmérnöki kar 

 071 Gépészmérnöki kar 

 214 Villamosmérnöki kar 

 165 Vegyészmérnöki kar 

 114 Építészmérnöki kar 

 264 Közlekedésmérnöki kar 

 317 Gazd. És Társt.i kar 

 331 Természettudományi kar 

 

 Pénzügyi státusz: megkülönböztetjük az államilag 
finanszírozottat az önköltségestől. 
 Államilag támogatott- A 

 Önköltséges- K  

 Ezt kötelező a pénzügyi kód végére beilleszteni, különben a tételek 
importálásánál a Neptun hibába ütközik. 

 



 



 



 

Új tételek kiírásához, több tétel esetén 
javasoljuk az .xls  fájlból történő beolvasást. 
A szükséges fejlécet a „Fejléc export” gombra 
történő kattintással írhatjuk ki. 

Lehetőség van hallgatónkénti és csoportos 
tételkiírásra. 

 

 

Pénzügyi tétel kiírás 



 
Egy adott hallgatónak írjuk ki a tételt akkor a 

„Hallgatók>Hallgató pénzügyei>Kiírt tételek 
(12400) felületről tudjuk megtenni. 

Hozzáad gomb megnyomása után lehet tételkiírást 
indítani. 

Kötelezően kitöltendő a „Részletes adatok” fülön: 
Megnevezés: fontos hogy beszédes nevet adjunk, 

melyet a hallgató is megért. Pl: Költségtérítési díj 
2015/16/1 félév 

Összeg 
Állapot: mentés után automatikusan aktív 

státuszú lesz 

Hallgató felőli befizetési tétel 
kiírása 



 

 Pénzügyi kód: Pénzügyi kód kiválasztása előtt be 
kell jelölni, hogy „Képzés” alapú kódokat hozzon 
fel 
Megfelelő képzési kód kiválasztásához fontos 

ismerni a pénzügyi kódok felépítését. Lásd 
előző rész 

 Félév 
 Szolgáltatás teljesítése: teljesítés legkorábbi 

dátumát adjuk meg  
 Fizetési határidő: Fontos hogy későbbi vagy 

azonos dátum legyen, mint a Szolgáltatás 
teljesítése dátum  

Kérvények fül: Amennyiben egy hallgató kiírt 
tételéhez kérvény kapcsolódik, akkor ezen a 
felületen megtekinthetjük a határozattal együtt 

Amennyiben a hallgató már nem aktív státuszú, 
akkor az utolsó aktív félévre írható ki tétel. 
 



 



 
 Szervezeti egységek>Pénzügy>Kiírt tételek (106200) 

A Szervezeti egységek alatt, vagy egyesével írjuk ki a 
tételeket, mint a Hallgató pénzügyei alatt. Vagy 
Importáljuk az adatokat. 

 Fontos! Amennyiben az import mellett döntünk, a 
fejlécnek meg kell egyezzen a Neptun rendszerben 
található fejléccel. A sorrendnek meg kell egyeznie 
és az oszlopok nem felcserélhetőek, nem 
kihagyhatóak, plusz oszlop nem illeszthető be!  

Szervezeti egység felőli 
befizetési tétel kiírása 



 



 
 Hallgató: Neptun kódot kell beírni; kötelező adat 

 Képzés: képzés kódot kell beírni; kötelező adat 

 Pénzügyi kód: kiírandó tétel pénzügyi kódját kell beírni 

 Pénzügyi azonosító: a tétel pénzügyi azonosítóját lehet 
beírni 

 FONTOS! A Pénzügyi kód és azonosító együttesen nem 
lehet kitöltve, de valamelyiket kötelező kitölteni 

 Összeg: kötelező adat 

 Félév: kötelező adat 

 Legkorábbi teljesítés: kötelező adat 

 

Import tábla fejléce: 



 
 Legkésőbbi teljesítés: fizetési határidő, kötelező adat 

 Tárgykód: csak akkor kötelező, ha egy adott Tárgyhoz 
kapcsolható a kiírás 

 Kiírás neve: kötelező adat, beszédes nevet kell adni 

 Szervezet: megadható, de nem kötelező 

 Szak: megadható, de nem kötelező 

 Pénzügyi díj: pénzügyi díjat lehet megadni, de nem 
kötelező 

 Fizetési határidő: nem szoktuk megadni 

 Hallgatofelvetel: kötelező adat 



 

A beviteli .xls fájlt az alábbi példa mutatja 
Minden cella szöveg típusú kell hogy legyen! 
Nem szabad kiemelést, színezést, vagy választó mezőt 
alkalmazni! 

 



 
 A „Beolvasás” gombra való kattintás  
 Az importálandó Excel állomány tallózása  
 A felugró ablak adatainak feltöltése:  

  „Tételcsoport neve” mező kitöltése 
 „Szervezeti egység” kiválasztása a mező melletti három pontos jelölőnégyzet 

segítségével 
 „Kiírás neve” mező kitöltése.  

 Válasszuk ki, hogy az import állományt, majd kattintsunk az „OK” 
gombra.  

 Ezzel kezdetét veszi a beolvasási folyamat, melynek a mentetét a program 
folyamatábrán szemlélteti. Így a felhasználó nyomon tudja követni, hogy 
hol tart a beolvasás.   

 Amennyiben minden adat a megfelelő módon került megadásra, akkor a 
program jelzi, hogy a beolvasás sikeres volt.  

 Ezt követően a felületen megjelennek a beolvasott befizetési tételek.  

Importálás menete: 



 

 A felhasználónak lehetősége van „Ellenőrzés” funkció 
használatára is, ebben az esetben a program nem végzi el 
a valós importálást, hanem szimulálja azt. Ez azért jó, 
mert a felmerülő hibák javítására még a valós import 
megtörténése előtt lehetősége van a felhasználónak. 

 



 
 Kliensben a Hallgatók>Hallgató pénzügyei> Tételek 

megbontása, összevonása (12700) 
 
 Megbontás alkalmazása esetén a megbontani kívánt soron állva 

meg kell adni a „Részösszeg”-et, majd a „Megbont” gombra 
kell kattintani. Egy tételt egyszerre csak két részre bontható. 
További bontás esetén, az alkiíráson állva kell ismételni a fenti 
műveletet annyiszor, ahány részre szeretnénk a tételt bontani. 
Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy nem az eredeti 
főkiírást kell tovább bontani, hanem az alkiírást. Ha a 
megbontás célja a hallgató számára részletfizetés, vagy 
bármilyen egyéb okból módosul az alkiírásoknál a fizetési 
határidő, akkor szerkesztés után a „Tételek megbontása, 
összevonása” felületen, vagy a „Kiírt tételek” menüpontokon van 
lehetőség. 
 

Tételek megbontása 
(Részletfizetés) 



 

 Szervezeti egységek>Pénzügyek>Kiírt tételhez 
befizető rendelése 

A kiválasztott számlán állva a „Szerkeszt” gombra 
kattintás után tudjuk megadni, a szervezet nevét és 
hogy „Átutalásos számlát kér” jelölőt. 

 

Befizetési tétel 
számlázása kliens felől 



 



 



 
 Számlát a Hallgató tud kérni a hallgatói weben. 

Pénzügyek>Befizetés menüpont alatt látható a 
hallgató részére kiírt tétel.  

 Tételhez számlát csak abban az esetben tud kérni, 
amennyiben előre regisztrálta a hallgatói weben, 
mint partnert. Ezt a Pénzügyek/Beállítások oldalon 
tudja megtenni. Mint alább látható ezen az oldalon 
tudja megadni a bankszámlaszámát, további 
magánszemélyeket (Partnerek), Szervezetet és itt 
tudja beállítani, hogyan oszlik meg a számla 
költsége. 

 

Befizetési tétel számlázása 
Hallgatói web felől 



 



 
 További megosztás magánszemély részére a Partnerek 

fül alatt lehetséges. 

 Cég/Intézmény megadása: Neptun rendszerben a már 
korábban mások által felvitt Cégek / Intézmények 
megtalálhatóak. Amennyiben a hallgató nem találja a 
Céget/Intézményt az Új Szervezet megadásával 
lehetősége van felvinni. 

 Számla megbontása Magánszemély és 
Cég/Intézmény között. 

 

 



 



 
 Számla megosztási szabályt is létre hozhat a 

hallgató. (a sárga mezők kötelezőek). 

 FONTOS! 

A megosztási szabályt csak a kiírás előtt tudja a 
hallgató megadni, utána már csak ügyintéző által 
lehetséges. Amennyiben már számlát is kértek róla, 
akkor már nem megosztható a tétel! 

 



 



 
A számlát kérőket a DH-035_Számlázáshoz 

ügyintéző nélkül_005 szűréssel tudják lekérdezni az 
Adminisztráció>Általános lekérdezések felületen 

A számla címzettjének adatait kötelező ellenőrizni. 

Az ellenőrzést követően csoportosan jóváhagyható, a 
számlát igénylők kérése. 

A számla jóváhagyása a Szervezeti 
egységek>Pénzügyek>Kiírt tételhez befizető 
rendelése felületen a „Számla” gombra kattintással 
történik. Ezen művelettel az MGR-hez kerül a tétel. 

Neptunból MGR felé 



 



 

 

A Neptun rendszerből NEM, az MGR rendszerből 
nyomtatjuk a számlát. 

 

 



 

Köszönöm a figyelmet! 


