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1. Befizető partner személy (magánszemély) felvitele
Amennyiben kiírt tételére vonatkozóan számlát igényel és befizető partnert (magánszemélyt) szeretne
beállítani, Neptun Hallgatói WEB felületen Pénzügyek – Beállítások menüpont Partnerek
tabulátorfülön az Új partner felvitele gomb segítségével viheti fel a beállítani kívánt személyt.
A hallgató maga már alapértelmezetten szerepel a felületen, mint partner személy.

2. Befizető szervezet (cég vagy egyéni vállalkozó) felvitele
Amennyiben kiírt tételére vonatkozóan számlát igényel és befizető szervezetet szeretne beállítani,
Neptun Hallgatói WEB felületen Pénzügyek – Beállítások menüponton Szervezetek tabulátorfülön az
Új saját szervezet gomb segítségével viheti fel a beállítani kívánt szervezetet.

Új saját szervezet gombra kattintva egy felugró ablakban láthatók a BME Neptun rendszerében már
rögzített szervezetek. Ezek között az ablak jobb felső sarkában található nagyító ikonra kattintva tud
keresni Név, Típus, Bankszámlaszám, Adószám vagy Cím szerint. Mindegyik esetben lehetőség van akár
név részletre, számsor részletre, vagy a cím egy részére is keresni, a rendszer kiadja a releváns
találatokat.
Amennyiben nem találja a szükséges befizető szervezetet, az Új szervezet felvétele gomb segítségével
tud újat rögzíteni. Az Adószámot a benne szereplő kötőjelekkel együtt kell rögzíteni! A szükséges
adatok megadása után a Mentés gombra kattintva rögzítésre kerül az új szervezet a hallgató felületén.
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A csoportos áfaalanyok Csoport azonosító számát itt nem tudjuk rögzíteni, ezt majd a leadandó
„106_Számla kérés” kérvény Számlán szereplő megjegyzés mezőjébe tudjuk beírni (lásd 6. pont).
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3. Kiírt tétel megosztás
Pénzügyek – Befizetés menüpont Befizetés tabulátorfülén jelennek meg a kiírt tételek. A Szűrések
felületen a kiírt tételekre vonatkozóan Félévekre és Státuszra is tudja szűkíteni a találati listát. A kívánt
értékek kiválasztása után a Listázás gombot megnyomva jelenik meg a releváns eredménylista.
Amennyiben meg szeretné osztani befizetésre váró tételét, az adott kiírt tétel soron állva, a sorvégi „+”
jelre kattintva elérhető lebegő menüben a Megosztás gomb segítségével tudja ezt megtenni.
A felugró ablakban megadható a kiírt tétel megosztásának két részösszege. Ezután a Mentés gombra
kattintva a megosztás sikerességéről kapunk visszajelző üzenetet.
Az eredeti kiírt tétel alatt látjuk a megosztás után keletkező két résztételt.
A kiírt tétel megosztása csak Önköltségi díj esetében lehetséges.
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4. Kiírt tételhez befizető rendelés
Pénzügyek – Befizetés menüpont Befizetés tabulátorfülén jelennek meg a kiírt tételek. A Szűrések
felületen a kiírt tételekre vonatkozóan Félévekre és Státuszra is tudja szűkíteni a találati listát. A kívánt
értékek kiválasztása után a Listázás gombot megnyomva jelenik meg a releváns eredménylista.
Amennyiben számlát szeretne igényelni a befizetésre váró tételről, az adott kiírt tétel soron állva, a
sorvégi „+” jelre kattintva elérhető lebegő menüben a Befizető gomb segítségével tudja kiválasztani a
korábban felvitt befizető partner személyt vagy szervezetet.

A megnyíló Befizető hozzárendelése ablakban legördülő listából tudja kiválasztani, hogy Partner
személyt vagy Szervezetet szeretne hozzárendelni a kiírt tételhez.
Partner típust választva a Befizető sorban található összerendelő gomb „…” segítségével a felvitt
partner személyek közül, Szervezet típust választva pedig a felvitt szervezetek közül tud választani, a
felugró ablakban a kívánt Partner vagy Szervezet nevére, vagy az adott sor végén található Kiválaszt
gombra kell kattintani.
Az Átutalásos számlát kérek jelölőnégyzetet minden esetben be kell pipálni.
Készpénzes számlát nem állít ki az Egyetem.
Ezt követően a Befizető hozzárendelése ablakban Mentés gombot nyomva a befizető hozzárendelésre
kerül a kiírt tételhez, ezt „A mentés sikeresen megtörtént!” tájékoztató üzenettel jelzi a rendszer.
Diákhitelből fizetendő kiíráshoz nem rendelhetünk hozzá más befizető partner vagy szervezetet, ilyen
esetben mindig a hallgató nevére kerül kiállításra a számla.

4

5

5. Számlakérő nyilatkozat nyomtatása
Információ – Általános nyomtatványok menüponton a Számlakérő nyilatkozat sor végén „+” gombra
kattintva elérhető a Nyomtatás lehetőség.
Ezzel egy .pdf file kerül letöltésre, amelyben külön oldalakon szerepelnek a jelenleg aktív kiírt tételek
számlakérő nyilatkozatai.
A megfelelő számlakérő nyilatkozatot az adott partner személlyel (magánszemély), vagy befizető
szervezettel (cég, egyéni vállalkozó) kell hitelesíteni, és a következő lépésben szkennelt példányt kell
feltölteni a „106_Számla kérés” kérvény mellékleteként.

6. Kiírt tételről számla igénylés Neptun kérvénnyel
Pénzügyek – Befizetés menüpont Befizetés tabulátorfülén, az adott kiírt tétel soron állva, a sorvégi „+”
jelre kattintva elérhető lebegő menüben a Kérvény leadása gomb segítségével tudja kiválasztani a
„106_Számla kérés” kérvényt, amivel az adott kiírt tételről számlát tud igényelni.

A hitelesített Számlakérő nyilatkozatot szkennelve kell feltölteni a „106_Számla kérés” kérvény
mellékleteként a kérvény sablon alján található, erre vonatkozó Csatolmány gomb segítségével. A
melléklet hozzáadásakor visszajelző üzenetet kapunk a sikeres feltöltésről. A Vissza gombot nyomva,
majd a melléklet feltöltés ablaknál Bezárás gombot nyomva visszatérünk a kérvénysablonhoz.
Amennyiben a számlán valamilyen megjegyzést szeretnénk feltüntetni, azt a Számlán szereplő
megjegyzés mezőben tudjuk megtenni.
Amennyiben a Számlakérő nyilatkozaton nem szerepel, ugyanitt, a Számlán szereplő megjegyzés
mezőbe tudjuk beírni a csoportos áfaalanyok Csoport azonosító számát.
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A lap alján látható Következő gombra kattintva a kérvény összesítő felületére érünk, ott a lap alján
aktívvá váló Kérvény leadása gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a kérvény leadását.

Előfordulhat olyan eset, amikor az ügyintéző javításra visszaküldi számunkra a kérvényt, ha nem
megfelelő mellékletet csatoltunk, illetve a partner szervezet adatai helytelenül kerültek rögzítésre, és
a NAV ellenőrzés alkalmával a hibásan rögzített szervezet érvénytelenítésre kerül. Utóbbi esetben a 2.
pont szerint rögzítenünk kell a megfelelő adatokkal, adószámmal a befizető szervezetet, majd ezt
követően azt kell hozzárendelnünk a kiírt tételhez, amelyről számlát kérünk.
A kérvény elfogadásakor a számla a Pénzügyek – Számlák menüponton érhető el.

Az elektronikus számlák hitelességét ellenőrizni tudja a www.e-ellenorzes.hu weboldalon. Erre
információs panel is figyelmezteti a számla lista alján.
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