
Hallgatói térítések és díjak beutalása hallgató által 
Gyűjtőszámla: Egy speciális folyószámla, amin a hallgatók pénze együtt van mindaddig, 
amíg annak felhasználásáról az egyes hallgatók önállóan nem döntenek. Ez a gyűjtőszámla a 
hallgatók oldaláról egy virtuális bankként működik, melyen keresztül az intézmény felé 
fennálló kötelezettségeiket valós készpénzmozgás nélkül rendezhetik. A rendszer minden 
hallgató számára automatikusan megnyit egy egyéni számlát a gyűjtőszámlán belül (ennek a 
neve: Egyéni gyűjtőszámla), melyet a hallgató a saját Neptun kódjával azonosít. 
Átutalási megbízás kitöltése: Kérjük, ügyeljen az átutalási megbízás pontos kitöltésére! 
Felhívjuk a figyelmét, hogy csak szabályosan kitöltött banki átutalási megbízáson érkező 
fedezetet tudunk elfogadni. Az átutalási nyomtatványt az a bank bocsátja rendelkezésére, 
ahonnan a pénzügyi átutalást elindítja. (Home banking/Net bank esetében természetesen a 
megbízás kitöltése elektronikusan történik). 
A közlemény rovat kitöltése: NK-a hallgató neptun kódja 

MINTA: 
………………………………………………………………………………………………… 

A hallgató neve és számlaszáma: Teszt Ödön, 00000000-00000000-00000000 
A jogosult neve és székhelye: Edutus Egyetem 

Összeg: pl. 5000 Ft 
A jogosult számlaszáma: 10300002- 40000413- 49020092 

Közlemény: NK-XXXXXX (a hivatkozott közlemény csak példa, kérjük, a saját neptun 
kódját írja be az X-ek helyére) 

…………………………………………………………………………………………………... 
Az egyéni gyűjtőszámla feltöltése banki átutalással vagy internetes banki átutalással 
történhet! Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés, VIBER utalás) utalási formát a 
rendszer ELUTASÍT, ezzel kapcsolatban REKLAMÁCIÓT NEM FOGADUNK EL! Az 
ügyintézésből fakadó mindennemű hátrány – befizetési késedelem - a hallgatót terheli. A 
befizetés napjától 1-2 munkanap szükséges, hogy a gyűjtőszámlára utalt összeg a Neptunban 
az egyéni gyűjtőszámlán a hallgató neptun kódja alatt jóváíródjon. 
Természetesen bármely bank internetes banki szolgáltatásával fel lehet tölteni a hallgatói 
gyűjtőszámlát! Ennek előzetes feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a számlavezető 
bankjánál ilyen szolgáltatással! 
Kérjük, - különösen vizsgaidőszakban - a saját hallgatói gyűjtőszámláján tartson annyi pénzt, 
amennyi az esetlegesen szükségessé váló vizsgaismétlési díjak teljesítéséhez szükséges. A 
kiírásokkal kapcsolatban részteljesítés nem lehetséges, azaz egy kiírás teljesítéséhez – 
legalább - a kiírás összegének megfelelő egyenlegre van szükség. 
Az átutalási megbízás közlemény rovatának hibás kitöltése esetén vegye fel a kapcsolatot a 
hallgatói pénzügyi előadóval. 

Az Edutus Egyetem hallgatói gyűjtőszámla száma: 
10300002-40000413-49020092 

Amennyiben nem az Edutus Egyetem számlaszámára utal, nem tudunk segíteni! 


