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Kedves Hallgatótársaink! 

 

Az alábbiakban a legfontosabb pénzügyi feladatokkal kapcsolatos teendőket láthatjátok. Az 

információk azokat a kérdéseket részletezik, amelyekkel a tanulmányaitok során legtöbbször 

találkoztok, valamint az első pillanattól kezdve elengedhetetlenek.  

 

NEPTUN GYŰJTŐSZÁMLA 

Miért fontos a Neptun gyűjtőszámlára történő befizetés? 

A Neptun rendszerén belül a „Pénzügyek” menüpont „Befizetés” almenüpont alatt fogjátok 

találni azokat a tételeket, amelyeket az Egyetem számára be kell fizetnetek. Ez lehet a tandíj, 

kollégiumi díj, utóvizsgadíj stb. A kivetett tételek határidőben történő befizetésének 

elmulasztása szankciókat von maga után, például nem lehet vizsgára jelentkezni. Ne felejtsétek 

el rendszeresen ellenőrizni, hogy van-e tartozásotok!  

A menüponton belül láthatjátok az összeget, amellyel a gyűjtőszámlán rendelkeztek, továbbá 

ezen a felületen választhatjátok ki, és fizethetitek be a számotokra kivetett tételeket. 

 

Lássuk a gyűjtőszámlára történő befizetés, majd a Neptunon belül kiírt tételek 

rendezésének folyamatát lépésről lépésre: 

1. Befizetés a gyűjtőszámlára:  

- egy egyszerű banki tranzakció keretén belül valósul meg, amelynek során a 

következő adatokat kell megadni: 

 

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kedvezményezett bankszámla száma: 10032000-01426201-01120008 

Közlemény: NK-Neptun kód (fontos, hogy az „NK-„beírásra kerüljön, utána pedig 

pontosan a saját neptun kódod) 

 

Összeg: az átutalni kívánt összeg 
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- az átutalás után a Neptun rendszerében 2-3 munkanapon belül fog megjelenni a 

befizetés 

 

 

 

2. A Neptun rendszerén belül kiírt tételek befizetése: 

 

- a Neptunon belül már említett felület „Pézügyek” menüpont „Befizetés” 

almenüpont alatt a befizetendő tétel melletti üres négyzet kipipálása után, alul a 

befizet gombra kattintva, utána pedig a befizetést megerősítve lehet a Neptunon 

keresztül a kiírt tételeket rendezni 

 

 

 

 

 

- a befizetés utána a kiírás mellett a „Státusz” cím alatt a „Teljesített” szó fog 

megjelenni, ebben az esetben a befizetés sikeres volt, további teendő nincs 

http://ajkhok.elte.hu/


 

 
  

 
  

Tel./Fax: +36-1-483-8009, +36-1-483-8010  

Email: golyalab@ajkhok.elte.hu  

Web: http://ajkhok.elte.hu  

Facebook: http://facebook.com/elteajkhok 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

Állam- és Jogtudományi Kar  

Hallgatói Önkormányzat  

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

 

 

 

SAJÁT BANKSZÁMLASZÁM MEGADÁSA 

A „Pénzügyek” menüpont „Beállítások” almenüpont alatt az „Új bankszámlaszám” fülre 

kattintva adhattok meg bankszámlaszámot. A bankszámlaszám megadása azért fontos, ha 

bármilyen ösztöndíjban részesültök, akkor csak abban az esetben tudja az Egyetem folyósítani 

az összeget, amennyiben van bankszámlaszám megadva. 
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Kérdés esetén forduljatok bizalommal a Hallgatói Önkormányzathoz a 

golyalab@ajkhok.elte.hu címen, később pedig mentoraitokhoz!  
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