Díjak befizetése a Gábor Dénes Főiskolán
A díjak befizetése az alábbi módokon lehetséges:
- Gyűjtőszámlás befizetés: amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit. Ezzel a fizetési móddal
minden tétel teljesíthető.
- Számlakérés: amikor a hallgató költségeit részben vagy egészben egy gazdasági társaság átvállalja.
Ezzel a fizetési móddal minden tétel teljesíthető.
- Diákhitel engedményezés: A költségtérítés összegét a Diákhitel Központ a hallgatói jogviszony
ellenőrzését követően közvetlenül az intézmény számára utalja. Diákhitel 1 szerződés szükséges hozzá.
Költségtérítésre és egyéb díjakra is lehet igényelni.
- Diákhitel 2: A költségtérítés összegét a Diákhitel Központ a hallgatói jogviszony ellenőrzését követően
közvetlenül az intézmény számára utalja. Költségtérítésre és önköltségi díjra lehet igényelni. Csak
Önköltséges vagy Állami részösztöndíjas pénzügyi státuszú hallgatók vehetik igénybe.
- Bankkártyás befizetés: amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit, erre alkalmas bankkártya
használatával SimlePay rendszeren keresztül. Ezzel a fizetési móddal a költségtérítési/önköltségi díj, és
a hallgatói jogviszony fenntartási díj kivételével a többi tétel teljesíthető.
A tényleges befizetéseket a Neptunban kell elvégezni, melyhez minden esetben be kell lépni a
rendszerbe!
1.
Gyűjtőszámlás befizetés:
1.1. lépés: Utalás a gyűjtőszámlára
A számlavezető bankjánál kétféle módon kezdeményezheti átutalását:
- a BANKFIÓKBAN a saját adataival kitöltött, az alábbi átutalási megbízáshoz hasonló megbízást kell
adnia arról az összegről, amit utalni kíván.
ha van olyan szerződése bankjával, ami alapján interneten keresztül utalhat, akkor a bank
honlapján elektronikus formában.
A jogosult neve és székhelye: Gábor Dénes Főiskola Gyűjtőszámla
A jogosult számlaszáma: 11711041-20955706
A megjegyzés rovatban az NK- a hallgató saját NEPTUN KÓD-ja ”szóköz” a hallgató saját neve formátumot
feltétlenül meg kell tartani!!!
A szükséges fedezetet a hallgatónak minden esetben egy azonosítható számlaszámról banki átutalással kell
indítania a fenti számlaszámra. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés) utalási formát elutasítunk és
reklamációt nem fogadunk el! Az utánajárásból fakadó mindennemű hátrány a hallgatót terheli! A nem
azonosítható tételek visszautalásra kerülnek!
A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, azt a hallgatónak a tanulmányi
rendszerben kell elvégeznie az alábbi tájékoztató szerint!
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1.2. lépés: A tétel teljesítése a Neptunban
Elérési útvonal: Pénzügyek/Befizetés

1. oldal
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A Szűréseknél a „Félévek”-nél célszerű a „Minden félév”-et beállítani, a „Státusz”-nál pedig azt, hogy
„Aktív”, majd meg kell nyomni a Listáz gombot.
Ha ez megtörtént a befizetendő tételt ki kell választani (a tétel mellett a jobb szélen be kell pipálni a rubrikát)
és lent a bal sarokban található Befizet gombra kell kattintani.

Ezután a felugró ablakban az Igen gombra kattintunk.

A következő lépésnél meg kell nyomni a Befizet gombot és a tétel teljesítetté válik, amennyiben a
gyűjtőszámlán lévő összeg fedezte a befizetni kívánt tételt.
2. oldal

2. Számla igénylése:
Ha egy gazdasági társaság átvállalja a képzés költségeinek egy részét vagy egészét, az alábbiak szerint
igényelhet számlát a befizetésről. Amennyiben a társaság a fizetendő költségtérítés egy részét fizeti, akkor a
tételt meg kell bontani, melyet írásban kérhet a ferenczib@gdf.hu e-mail címen.
A képzés költségtérítését 2 módon teljesítheti:
1. a főiskolai gyűjtőszámlás rendszeren keresztül (gyűjtőszámlán keresztül fizetett, akkor csak
pénzügyileg rendezett számlát tudunk kiállítani)
2. vagy a kérésére kiállított számlán egyenlítheti ki (a számlán szereplő bankszámlaszámra kell az
összeget átutalni, a számla kiállítása után)
Aktív tétel esetén Ügyintézés/Kérvények menüponton kitölthető „Számlakérő hallgatói befizetésekhez”
formanyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírással ellátott eredeti példányú leadása a Tanulmányi Hivatalba
is szükséges a számla kiállításához!
2.1. A befizető szervezet kiválasztása (akinek a nevére ki kell állítani a számlát)
Elérési útvonal: Pénzügyek/Beállítások/Szervezetek

A felugró ablakban ki kell keresni a befizető szervezetet a jobb sarokban található keresés gomb segítségével:
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Ha szervezet megtalálható a listában, akkor a szervezet sorának végén található
gombra, majd a Kiválaszt
gombra kell kattintani.
Amennyiben nem található meg a listában a keresett szervezet (minden esetben érdemes ellenőrizni, hogy jól
nézte-e meg), kattintson az Új szervezet felvitele gombra és töltse ki az adatokat:

Az új szervezet a következő munkanapon jelenik meg a listában, miután az ügyintéző regisztrálta azt!
2.2. számla igénylése:
Elérési útvonal: Pénzügyek/Befizetés
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A Szűréseknél be kell állítani a félévet és a tétel státuszát, majd meg kell nyomni Listáz gombot. A tételek
közül ki kell választani a befizetendő tétel sort és a sor végén a
kattintva ki kell választani a Befizető
menüpontot, ekkor felugrik egy ablak:

A Befizető típusa melletti legördülő listában ki kell választani, hogy Szervezet, majd az alatta lévő Befizető
sorban lévő
-re rá kell kattintani és akkor megjelenik az 1. lépésben már kiválasztott szervezet és a
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Kiválaszt gomb segítségével rögzítésre kerül a rendszerben. Végül az Átutalásos számlát kérek melletti
rubrikába be kell tenni a pipát, majd rá kell kattintani az alsó Mentés gombra.
2.3. számla nyomtatása:
Ha az első két lépés megtörtént, a főiskola a következő munkanapra elkészíti a számlát, melyet a hallgató
saját magának nyomtat ki és ad le a cégnél.
Elérési útvonal: Pénzügyek/Számlák

Nyomtatáskor az Elektronikus számla (pdf) alatt a számlára kétszer rá kell kattintani, az alábbi ablakban
meg kell nyitni és rá kell kattintani a nyomtatás gombra.
3.

Diákhitel1 engedményezés

Az igénylés menete:
Az engedményezés egyik feltétele, hogy a hallgató szerződésben álljon a Diákhitel Központtal.
Ha még nem áll szerződésben a Diákhitel Központtal, de szeretne diákhitelt igényelni, akkor a
https://www.diakhitel.hu/ oldalon talál információt. A https://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalról le kell tölteni
a hiteligénylési adatlapot, majd a HISZK irodájában az ügyintéző előtt kell aláírnia a hiteligénylőnek.
Tehát, ha már szerződésben áll a Diákhitel Központtal, akkor az engedményezéshez szükséges
formanyomtatványt (engedményezési adatalap) a Neptunban a Pénzügyek\Befizetés menüpont alatt lehet
letölteni. Ki kell választani azt a befizetési tételt, amelyre szeretné igénybe venni az engedményezést.

Ezután a Diákhitel1 gombra kattintunk, majd a Rendben gombra kattintva ki tudjuk nyomtatni az
engedményezési adatlapot. Az engedményezési adatlapot 3 példányban kell kinyomtatni.
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Az adatlapon automatikusan megjelennek a hallgató adatai. Leadáskor a Diákhitel Központtal kötött
szerződést be kell mutatni!
Az adatlapot az adatok ellenőrzése után az irodában kell aláírni az ügyintéző előtt!
Az engedményezés összegét leadáskor az ügyintéző tölti ki! A diákhitel engedményezés előnyeiről bővebb
információ a https://www.diakhitel.hu/ oldalon olvasható.
Az engedményezéshez szükséges adatlapot https://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalról az Engedményezés
menüpont alatt is ki lehet nyomtatni!
4.

Diákhitel 2 hiteligénylés

Diákhitel2-t a 2012. szeptemberében vagy azt követően felvételt nyert hallgatók igényelhetnek. Bővebben itt
tájékozódtat a Diákhitel2-ről: https://www.diakhitel.hu/erdeklodom/diakhitel2
a) A hiteligénylési adatlapot a https://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalról kell letölteni, majd HISZK
irodában lehet személyesen leadni. Az adatlapot az adatok ellenőrzése után az irodában kell aláírni az
ügyintéző előtt!
b) A szerződés aláírását követően a Neptunba be kell vinni a Diákhitel szerződésének számát.
A Pénzügyek/Beállítások menüpontban a Diákhitel2-re kattintva meg tudjuk adni a Diákhitel2
szerződésszámot.
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A szerződésszámot már nincs lehetőség javítani, miután mentésre került. Ha javítani szeretné, akkor a
ferenczib@gdf.hu e-mail címen kérheti a javítást.
A Pénzügyek/Befizetések menüpontban a megfelelő tételnél a
t. Végül a felugró ablakban a Rendben gombra kattintunk.
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-re kattintva ki kell választani a Diákhitel2-

5.

Tételkiírás, saját tétel törlése

5.1. Tételkiírás saját részre:
Amennyiben a hallgató szeretne szolgáltatás vagy IV díj jogcímen kiírni magának tételt, azt az alábbi módon
teheti meg:
Elérési útvonal: Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás

Ezt követően ki kell választani, hogy milyen jogcímen szeretne tételt létrehozni: IV jogcím (ismétlő vizsga)
vagy Szolgáltatás jogcímen.

Miután kiválasztottuk a jogcímet, kitöltjük a többi mezőt. Szolgáltatás jogcímnél a tárgy mezőt csak akkor
kell kitölteni,ha „Késedelmes feladat, laborjegyzőkönyv, stb… (500Ft)” típusú díjat akar kiírni a hallgató
magának!
A beállítások után rákattintunk a Tétel létrehozása gombra.
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Ezt követően fizessük be a tételt az 1.2. lépés alapján.
5.2. Saját tétel törlése:
Amennyiben a hallgató írt ki magának tételt és szeretné törölni, akkor a megfelelő tételnél a rubrikába be kell
tenni a pipát, majd a Törlés gombot kell megnyomni.
6. Visszautalás
Elérési útvonal: Pénzügyek/Tranzakciós lista
A Gyűjtőszámláknál ki kell választani a főiskola gyűjtőszámla számát majd a Visszautalás gombra kell
kattintani.

Ha a pénzügyekkel kapcsolatban kérdése merül fel, az alábbi e-mail címen kérhet segítséget:
ferenczib@gdf.hu
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