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1. Rendszer fel paraméterezése
1.1. Intézményi pénzügyi adatok rögzítése
Amennyiben Pénzügyi modult használ az intézmény, akkor első lépésként be kell állítani adott szervezetre
vonatkozóan a bankszámlaszámot, az adószámot és az intézmény címét. A számlázáshoz, illetve egyéb
pénzügyi műveletekhez az adatokat a program a „Szervezeti egységek (28000)” menüpontról veszi. Az
intézmény neve az „Elnevezés” mezőben található értéket veszi fel, a cím a „Címek” tabulátor fülön
rögzíthető, állandó vagy számlázási cím típussal. Az adószámot az „Adózási adatok” fülön rögzítjük.
Alapvetően ugyanitt adhatjuk meg a bankszámlaszámot is, amennyiben az intézmény egyetlen számlát
használ az ösztöndíjak kifizetésére és befizetések cél számlaszámaként, illetve a számlázási adatokhoz,
valamint nem használ a tanulmányi rendszeren keresztül deviza számlát.

Adózási alapadatok
Amennyiben az intézmény több bankszámlát is üzemeltet a különböző műveletekre, akkor a felületen, a
„Bankszámlaszámok” tabulátorfülön van lehetőség funkció szerint elkülönített számlaszámokat használni.
A „Számla” jelölőnégyzet a számlára kerülő (szállító) számlaszám megadására szolgál. Az „Ösztöndíj”
jelölőnégyzet a hallgatói juttatások kifizetésekor a fájl forrás számlaszám megjelölésére szolgál.
Devizaszámla esetén a „Külföldi számla” jelölőnégyzetet állítjuk igazra, és szinten ezen a felületen lehet
megadni a számlaszámhoz kapcsolódó IBAN számot és Swift kódot. A „Bankkártya” a VPOS és POS
fizetés esetén a cél számlaszám azonban csak tájékoztató jellegű adat, a program ezt nem kezeli, csak a
webshop, illetve a terminál. A „Gyűjtőszámla” jelölőnégyzet a gyűjtőszámlás befizetések cél
számlaszámát jelöli. A „Visszafizetés” jelölőnégyzetet akkor használhatjuk, ha az intézmény gyűjtőszámlát
kezel, és a befizetések illetve a hallatói visszafizetések számlaszáma eltérő (ha nem tér el, akkor nem kell
beállítani, a gyűjtőszámla számlaszámára érkezik a visszafizetés is, ha pedig gyűjtőszámla számlaszám
sincs, akkor az „Adózási adatok” fülön megadott számlaszámra érkezik a pénz). Lehetőség van jogcím
szerint is elkülöníteni a gyűjtőszámlás befizetés során a cél számlaszámot, ehhez a „Jogcím szerinti cél
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számlaszám” jelölőnégyzetet állítsuk igazra. Az így rögzített számlaszámok a továbbiakban a „Befizetési
jogcímek (80800)”, „Kiegészítő adatok” tabulátorfülön rendelhetőek össze a befizetési jogcímmel. Ezt
követően az adott jogcímre történt kiírások esetén a gyűjtőszámlás tranzakció cél számlaszáma a jogcímnél
beállított számlaszám lesz, így az utalási állományba is ezzel a cél számlaszámmal kerül. A „Jóváírás”
jelölőnégyzet beállítása esetén a Giro fájl generálásakor nem a GIROSZAMLASZAM paraméterben
megadott számlaszám érvényesül, nem is az „Ösztöndíj” típussal beállított szervezet szintű számlaszám.
Tehát amikor egy kifizetési listába jóváírásokat válogatunk le, ez lesz a forrás számlaszám. Csak olyan
bankszámlaszámokat kell ezen a fülön rögzíteni, amely eltérne az „Adózási adatok” fülön megadott
számlaszámtól, valamely beállított funkció tekintetében.
Több számlaszámot is rögzíthetünk a felületen, mindig a megfelelő jelölőnégyzetek beállításával, illetve
egy számlaszám sorában több jelölőnégyzetet is igazra állíthatunk, ha az adott funkcióknál a számlaszám
megegyezik.
A program több helyen, így a számlázásnál, a gyűjtőszámlás cél számlaszámoknál, az ösztöndíj kifizetésnél
is kezel hierarchiát, vagyis a pénzügyi kód szervezeti egységétől kiindulva addig „lépked felfelé a fában”,
amíg nem talál adatot. Ez igaz az „Adózási adatok” fülre, illetve a „Bankszámlaszámok” fülre is. Vagyis,
ha egy intézményben van két kar, „A” karnál kitöltésre kerül a bankszámlaszám az „Adózási alapadatok”
fülön, „B” karnál nem, illetve a fő szervezetnél (egyetem, főiskola) is kitöltjük, akkor az „A” karhoz
kapcsolódó pénzügyi kódra készül számla, vagy ösztöndíjfizetés, akkor „A” kar beállításaiból veszi ki a
számlaszámot, adott esetben az intézmény nevét és címét (számla esetén), de ha itt pl. nem talál adószámot,
akkor azt megkeresi a legfőbb szervezetnél. A „B” karra kiírt tétel esetében viszont mindeneképpen a fő
szervezet adatait fogja használni.
Ha a fenti példánál a „Bankszámlaszámok” fülön „A” karra megadunk egy „Ösztöndíj” típusú
számlaszámot, tehát csak ez a jelölés van bepipálva, akkor az ösztöndíj forrás számlaszáma az „A” karnál
megadott lesz, de pl. a számla már a fő szervezet számlaszámára és adataival készül, illetve az lesz a
gyűjtőszámla cél számlaszáma is, stb.

Bankszámlaszámok
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Jogcím szerinti cél bankszámlaszám
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1.2. Beállítandó paraméterek
Az intézményi működésnek megfelelően az „Adminisztráció (95400) / Paraméterek (95800)” felületen
van lehetőség a pénzügyi műveleteket szabályozó paraméterek beállítására.
PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS: 0: Intézményi (BGF) határozatszám és iktatószám rögzítési
lehetőségének tiltása | 1: Intézményi (BGF) határozatszám és iktatószám rögzítési lehetőségének
engedélyezése. A paraméter egyéb funkcionalitásokat is szabályoz, például a pénzügyi kódban megadott
fizetési határidő számítást, vagy az automatikus üzenetküldést a lejárt tartozásokról.
Lehetséges értékei: 0,1
PU_SZAKFELADATKEZELES: A pénzügyi kódnál a szakfeladat kód szerinti megbontás engedélyezése.
Lehetséges értékei: I, N
PU_ALAPERTELMEZETTDEVIZA: A paraméter azt határozza meg, hogy pénzügyi kód generálásakor
mi legyen a pénzügyi kódok alapértelmezett deviza neme. (Az alapértelmezett érték pénzügyi kódonként
átírható, csak azt könnyíti meg a beállítás, hogy általánosságban ne kelljen minden kódnál beállítani.)
Lehetséges értékei a "Pénznem" kódtábla név oszlopában megtalálható három betűs kódok. A paraméter
alapértelmezett értéke "HUF".
Lehetséges értékei: A Pénznem kódtábla értékei
PU_GAZDASAGIRENDSZER: Az intézmény gazdasági rendszerének megadására szolgál.
Lehetséges értékei: TUSZ, EGR, SAP_SOTE, SAP_DE, NAV, FORRAS, ELTE_SAP, EOS, GIR, MAAT,
SAP
PU_FELADAS_FAJLFORMATUM: Meghatározza, hogy milyen fájlformátumban kell feladni a
számlákat a gazdasági rendszer felé.
Lehetséges értékei: DBF, XML, TXT
PU_GIROHIBANALLEALLAS: Meghatározza, hogy Giro fájl generálásakor, ha hiba történik, akkor
leálljon a fájlgenerálás (I) vagy folytatódjon a hallgató kihagyásával (N).
Lehetséges értékei: I, N
PENZUGYIKODGENERALAS: A paraméter állása a pénzügyi kód generálásnak módját határozza meg.
A generálás történhet a szervezeti egység neve, képzés neve, jogcím (1) alapján; vagy a képzés neve,
jogcím (2); vagy szervezeti egység kódja, képzés kódja, jogcím (3) alapján.
Lehetséges értékei: 1, 2, 3
PU_JOGCIMPRIORITAS: A jogcím típus prioritás kezelésének engedélyezése hallgatói befizetéskor.
Lehetséges értékei: I, N
PU_KINTLEVOSEGEK_FELADASA: A kintlévőségek feladásának engedélyezése (TÜSZ gazdasági
rendszer)
Lehetséges értékei: I, N
PU_FOKONYVISZAM_TEMASZAM_CSAKIMPORT: A főkönyvi szám, témaszám
létrehozása/módosítása csak importálással engedélyezett.
Lehetséges értékei: I, N
PU_PENZUGYIJOGOSULTSAG: A pénzügyi jogosultság engedélyezése.
Lehetséges értékei: I, N
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PU_PENZUGYIKODMEGNEVEZES: Utalási állomány előállításánál milyen pénzügyi kód név legyen: a
generált név (N), a tetszőlegesen választott név (I).
Lehetséges értékei: I, N
PU_VEGYES_IMPORT: A szakos és nem szakos tételek importálásának engedélyezése a kifizetési és
befizetési tételeknél.
Lehetséges értékei: I, N
KIIRASMODOSITHATO: A Teljesített státuszú kiírások módosításának engedélyezése.
Lehetséges értékei: I, N
PUHELYESBANKSZAMLASZAM: Egyének számlaszámának csak érvényes bankszámlaszám menthető
el.
Lehetséges értékei: I, N
PU_KULFOLDIBANKSZAMLASZAM_ROGZITHETO: Az intézmény rögzítheti, hogy használhat-e
külföldi bankszámlaszámot.
Lehetséges értékei:
0 - nincs külföldi bankszámlaszám kezelés (alapértelmezett)
1 - csak kliensből lehet rögzíteni külföldi bankszámlaszámot
2 - kliensből és webről is lehet külföldi bankszámlaszámot rögzíteni
HWEB_TOROLTKIIRASOK: A Törölt státuszú tételek HWEB-en való megjelenítését szabályozza. I állás
esetén a törölt státusz is kiválasztható, illetve a törölt státuszú tételek megjelennek, ha a státusz szűrőben a
minden, vagy a törölt érték kerül kiválasztásra. A kifizetések (Ösztöndíjak, Kifizetések) felületet nem
érinti.
Lehetséges értékei: I, N
PU_VISSZAUTALASTITLVA: A HWEB-ről való visszautalást szabályozza.
Lehetséges értékei:
0 - A visszautalás nincs tiltva, a hallgató bármikor utalhat magának vissza pénzt.
1 - A hallgató csak akkor utalhat vissza magának pénzt, ha nincs lejárt, aktív tétele.
2 - A hallgató csak akkor utalhat vissza magának pénzt, ha nincs aktív tétele.
3 - A hallgató nem utalhat magának vissza pénzt.
MINOSSZEG: Megosztási szabályok létrehozásánál - mi az irracionális összeg és annál kevesebbet nem
lehet megadni.
Lehetséges értékei: Minimum kiírható összeg (egész szám)
DIAKIGAZOLVANYIGENYLES_PENZUGGYEL: Diákigazolvány igénylésekor keletkezzen-e pénzügyi
kiírás.
Lehetséges értékei:
0 - nem készül kiírás, kézzel állítható az Igénylőlapok felületen a Fizetve mező értéke
1 - készül kiírás, Igénylőlapok felületen automatikusan töltődik a Fizetve mező értéke, ha a hallgató
beteljesítette a kiírást
2 - készül kiírás, de az Igénylőlapok felületen kézzel is állítható a Fizetve mező értéke, de ha a
hallgató befizeti a kapcsolódó kiírást, automatikusan töltődik.
PU_FELSZOLITAS_GENERALAS: A pénzügyi felszólítás generálásának módja.
Lehetséges értékei:
1 - A felszólítások kiírásonként generálódnak
2 - A felszólítások jogi státuszonként és hallgató-képzésenként generálódnak
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3 - A felszólítások jogi státuszonként, hallgatónként generálódnak
IVDIJ_KEZDOFELEV: Az IV díj számításához és ellenőrzéséhez szükséges egy kezdő félév, ami alapján
el lehet a szűréseket végezni a metában. Pl: 2005/06/2
Lehetséges értékei: A Félév kódtáblában megadott félévek. A megadott érték az IV díjszámítás kezdő
féléve. A paraméter kötelezően karosítandó, tehát amennyiben az intézménynél a képzések nem a
legfelsőbb szervezethez tartoznak (több karból áll), csak úgy veszi figyelembe a program a paraméter
értékét, ha az a képzés szervezeti egységéhez tartozik!
PU_UJPENZUGYIIMPORT: Új pénzügyi import engedélyezése
Lehetséges értékei: I, N
PU_KOTEG_NEVE_A_TETEL_NEVE: Ha tétel alá több hallgatót is beteszünk, akkor a kiírt tételhez
kapcsolódó köteg neve megegyezzen a kiírt tétel nevével.
Lehetséges értékei: I, N
PU_ERTESITOLEVEL: Az értesítő levél kiküldésének legkorábbi időpontja a fizetési határidő lejárta után
napokban.
Lehetséges értékei: Napok száma (egész szám)
PU_ERTESITOLEVELNAP: Az értesítő levél kiküldésének ismétlődő napja, 0 esetén nincs ismétlődés (1hétfő, 2 - kedd, stb).
Lehetséges értékei: Napok száma (egész szám)
TILTOTTBANKSZAMLASZAMOK: A paraméterben megadott (főként intézményi) bankszámlaszámok
nem rögzíthetőek saját bankszámlaszámként a HWEB-en.
Lehetséges értékei: bankszámlaszám, folyamatosan, számokkal írva, elválasztó karakter nélkül. Több
számlaszám rögzítése esetén vesszővel elválasztva kell rögzíteni a számlaszámokat. A gyűjtőszámla
számlaszámát nem szükséges itt rögzíteni, ettől függetlenül is tiltja a rendszer saját számlaszámként való
rögzítését. Lehetőség van részleges feltétel megadására is (%-jel alkalmazásával), mely által a program a
megadott karakterekre vizsgál a bankszámlaszám első karakterétől kezdődően. Ebben az esetben a
paraméter értékei közé rögzíteni kell a tiltani kívánt bankszámlaszám vizsgálni kívánt karaktereit, majd egy
% jelet kell tenni a karakterek mögé.
PU_UJMAKFORMATUM: A paraméter meghatározza, hogy mind a GIRO állomány, mind pedig a MÁK
gyűjtőszámlás utalási állomány a 2014-es új formátumban készül-e el.
Lehetséges értékei: I, N
PU_MAKPARAMETER: A paraméter a 2014-es GIRO (ösztöndíj kifizetés) formátum generálásához
szükséges. A pataméter értékében meg kell adni az ERA és az ÁHTT kódot. Az ERA kód (a kincstári fájl
specifikációja szerint:„Tartalma ERA kód, ha a számlatörzs szerint az indító intézményi számlához tartozik
ERA kód (ERA kell= ’I’), ellenkező esetben szóköz.”) és az ÁHTT azonosító ( a kincstári fájl
specifikációja szerint:„Tartalma AHTT kód, ha a számlatörzs szerint az indító intézményi számlához
tartozik AHTT kód (AHTT kell=’I’), ellenkező esetben szóköz.”). Az ERA és az ÁHTT kódot
pontosvesszővel elválasztva kell megadni. Amennyiben valamelyik mező töltése nem szükséges, akkor
helyére szóköz karaktert teszünk.
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PU_KIIRASSTORNO_SZAMLASTORNO: A paraméter segítségével szabályozható, hogy a kiírás
stornózásakor automatikusan a számla is sztornózásra kerüljön-e, vagy a számlát továbbra is külön
stornózni szükséges a kiírás stornóját megelőzően. 0 érték esetén először a számlát kell stornózni, ezt
követően törölhető a kiírás. 1-es állás esetén az adminisztrátor által, a kliens program felől indított kiírás
stornó esetén, megerősítő kérdés után a program stornózza a kapcsolódó számlát is. 2-es állás esetén a
kliens program működése megegyezik az 1-es állással, de a HWEB-en, a hallgató által kiírt, majd az
intézmény által számlázott, a hallgató által (számla nélkül egyébként) stornózható tételek esetében, a
hallgató által kezdeményezett kiírás törlés esetén is stornózza a program a kiíráshoz kapcsolódó számlát.
Lehetséges értékei: 0, 1, 2
PU_KIIRAS_KIIRASDATUM_NAGYOBBFIZETESIHATARIDO: A paraméter azt szabályozza, hogy a
kiírás létrehozási dátumát megelőzheti-e a fizetési határidő. Igen állás esetén a fizetési határidő és a kiírás
dátumának összefüggésére nem történik vizsgálat. N állás esetén a program nem enged a kiírás dátumánál
korábbi fizetési határidőt felvinni. Lehetséges értékei: Igen - A kiírás dátuma nem befolyásolja a fizetési
határidő dátumát. Nem - A kiírás dátumának meg kell előznie a fizetési határidőben rögzített értéket. Nem
állás esetén a program a kiírás mentésekor ellenőriz.
Lehetséges értéke: I, N
FIR2PENZUGYIFELADAS_AUTOMATIKUS: A paraméter azt szabályozza, hogy pénzügyes
intézmények esetében, a FIR hallgatói pénzügyek sorok automatikusan létrejönnek és módosulnak, ha egy
tranzakció banki dátumot kap, vagy érvénytelenítésre kerül, vagy csak az „Áttöltés” gomb vagy a manuális
feltöltés vagy közvetlen, FIR pénzügyek import hatására jönnek létre, illetve módosulnak a sorok.
0 állás esetén a FIR2 pénzügyek sorok csak az „Áttöltés” gombra, kézi felvitellel vagy FIR pénzügyek
importtal jönnek létre, vagy módosulnak. 1-es állás esetén a A FIR2 pénzügyek sorok létrejönnek és
módosulnak akkor is, ha egy tranzakció banki dátumot kap, vagy érvénytelenítjük.
Lehetséges értékei:0,1
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1.3. Gazdasági rendszer – tanulmányi rendszer közötti
kommunikációhoz szükséges beálltások
Az intézmény által használt gazdasági rendszert PU_GAZDASAGIRENDSZER paraméternél kell
megadni. A gazdasági rendszer specifikus beállítások külön dokumentációban találhatóak.

1.3.1. Főkönyvi számok, témaszámok és szakfeladat kódok kezelése
A főkönyvi és témaszám adatokat a tanulmányi rendszer minden esetben a gazdasági rendszertől veszi át.
Fontos, hogy a könyvelési adatok összhangban legyenek a gazdasági és tanulmányi rendszerben, mert ha a
be- és kifizetések a tanulmányi rendszerben történnék, az adatokat – akár analitikus, akár összesített
formában történik a feladás – úgy kell a gazdasági rendszernek megadni, hogy az a könyvelés számára
értelmezhető legyen.
Általában kétféle kommunikáció történik a tanulmányi és a gazdasági rendszer között: vagy a pénzügyi
kódokhoz megadott főkönyvi és témaszámok alapján kommunikál a két rendszer, ilyenkor ezek az adatok
is feladásra kerülnek, illetve összesített feladásnál ezen adatok egyezősége képez egy-egy sort. A másik
lehetőség, hogy az intézmény megfelelteti a gazdasági rendszerből kapott főkönyvi és témaszám adatokat a
tanulmányi rendszer pénzügyi kódjaival, ez a megfeleltetés egy alkalommal feladásra kerül a gazdasági
rendszer felé, majd miután a gazdasági rendszer a feladás alapján a saját könyvelési adataival megfeleltette
a Neptunos pénzügyi kódot, a kommunikáció a pénzügyi kód alapján történik.
A pénzügyi kódok gazdasági könyvelési adatokkal való megfeleltetését – elsősorban költségvetési
intézmények esetében – kiegészíthetjük szakfeladat kódokkal is, amelyeket szintén hozzárendelhetünk a
pénzügyi kódokhoz, és szükség esetén feladható a gazdasági rendszerbe.

1.3.1.1. Főkönyvi számok felvitele és karbantartása
A főkönyvi számok karbantartására és felvitelére a „Pénzügyek (78600)”/ „Főkönyvi számok (81000)”
felületen van lehetőség.
A felületen lehetőség van megadni a főkönyvi számra vonatkozóan az alábbi adatokat: „Főkönyvi szám
neve”, „Főkönyvi szám”, „KTK kód”, „ERA kód”.
A felületen lehetőség van a főkönyvi számok importálására is, ezt az „Import” gombra kattintva tehető
meg.
Az importálható mezők:
- Főkönyvi szám neve
- Főkönyvi szám
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Főkönyvi szám létrehozása
Azt, hogy a főkönyvi szám csak import lehetőséggel vihető-e fel (gazdasági rendszerből kinyert fájlt
olvassuk be) a PU_FOKONYVISZAM_TEMASZAM_CSAKIMPORT paraméter beállítása szabályozza.
Amennyiben a paraméter I-n áll, csak a fenti import segítségével van lehetőség a főkönyvi számok
rögzítésére.
Az importban a Főkönyvi szám mező a kulcsmező.
Egy főkönyvi szám tetszőleges számú pénzügyi kódhoz hozzárendelhető, egy pénzügyi kódhoz azonban
csak egy főkönyvi szám tartozhat.

1.3.1.2. Témaszámok felvitele és karbantartása
A „Pénzügyek (78600) / Témaszámok (81200)” felületen van lehetőség új témaszámok felvitelére és
meglévő témaszámok szerkesztésére.
Korábban már utaltunk rá, hogy a két rendszer közötti kommunikáció alapját a tanulmányi rendszer és a
gazdasági rendszer adatainak megfeleltetése adja. Fontos kiemelni, hogy a témaszámok esetében, a
témaszám mezőinek elnevezésétől függetlenül, a megfeleltetés alapját nem csak maga a „Témaszám”
mező értéke képezheti, hanem a megadott 5 mező közül a kitöltött mezők értéke is. Éppen ezért a
témaszám mező nem egyedi, többször is rögzíthető, amennyiben a többi mező valamelyikében („Önálló
egység”, „Munkahely”, „Forrás”, „Témaszám megnevezése”) más adat tartozik hozzá. Természetesen,
amennyiben a gazdasági rendszer paraméterezése szerint egy témaszám egyedi, vagyis csak ugyan azon
kiegészítő adatok tartozhatnak hozzá, akkor ez alapján működhet a kommunikáció.
Egy-egy pénzügyi kódhoz egy ilyen teljes sort rendel a program, és ezt követően a tranzakciókban is mind
az 5 adat aktuális állapotában tárolásra kerül.
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Témaszám létrehozása
A felületen lehetőség van a témaszámok importálására is, az alábbi két módon.
Az „Import” gombra kattintva a következő adatokat importálhatjuk:
-

Témaszám megnevezése
Témaszám
Önálló egység
Munkahely
Forrás

Ebben a fenti import típusban kulcs mező a „Témaszám”, vagyis módosító importot tudunk csak
alkalmazni az adott import fájl segítségével. Ez abban az esetben használatos, ha az intézmény olyan
gazdasági rendszert használ, ahol a témaszám kiegészítő adata a többi adat, vagyis a témaszám egyedi.
(Elsősorban TÜSZ). A PU_FOKONYVISZAM_TEMASZAM_CSAKIMPORT paraméter beállítás erre az
importra vonatkozik a témaszám tekintetében. Azoknál a gazdasági rendszereknél, ahol az adatok együttese
határozza meg a könyvelés helyét, lehetőség van a többi felületen használatos, „jobb egeres” importra. A
felső listán jobb egér gombra kattintva az 5 adat importjára van lehetőség, csak új felvitel lehet, így mind
az 5 mező kulcs mező. Ebben az esetben módosításra tehát nincs lehetőség. (Az csak a korábban leírt
módon, a témaszám mezőt kulcs mezőnek tekintve lehetséges.)

1.3.1.3. Szakfeladat kódok rögzítése
Elsősorban költségvetési intézmények esetében, a könyvelési adatok között szerepeltetni kell a szakfeladat
kódot is. Amennyiben ezt a tanulmányi rendszerben is tárolni szeretnénk, akkor a „Pénzügyek/Szakfeladat
kódok rögzítése (39150)” felületen rögzíthetjük, szintén a gazdasági rendszer, illetve az adott tevékenység
szakfeladat típusa alapján. A szakfeladat nevét és kódját rögzíthetjük, vagy a felületen, vagy „jobb egeres”
import funkció segítségével. A szakfeladat kódok megadását segíti, hogy teljesen új szakfeladat kódot
vihetünk fel úgy is, hogy a „Pénzügyi kódok” menüpontok valamelyikén a „Szakfeladat kódok…” importot
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választjuk. Itt azzal együtt, hogy felvesszük az új kódot, rögtön pénzügyi kódhoz is rendelhetjük. Ha egy
szakfeladat kód már létezik a rendszerben, természetesen ebből az irányból sem hozza létre a program,
ilyen esetben csak összerendeli a pénzügyi kóddal. Mindegyik felsorolt import lehetőségnél a kulcs mező a
Szakfeladat kód.

Szakfeladat kódok
Amennyiben az intézmény alaptevékenységre és kiegészítő tevékenységre (általánosságban finanszírozott
és önköltséges hallgatók elkülönítésére) bontja a pénzügyi kódjait (ld. Pénzügyi kódok fejezetek), nem
feltétlenül szükséges a szakfeladat kódokat is tárolni, a megfelelő kommunikáció esetében, tehát
amennyiben ez témaszámhoz kötődik a gazdasági rendszerben, elegendő csak az A és K megbontást,
vagyis a kiegészítő és alap tevékenység kiegészítetéssel létrehozott pénzügyi kódokat használni.
Összességében tehát akkor sem kötelező a szakfeladat kódokat rögzíteni és pénzügyi kódhoz rendelni a
tanulmányi rendszerben, ha egyébként használjuk a Neptunban a szakfeladat kezelést a pénzügyi kódok,
illetve a ki- és befizetések megbontására.

1.4. Számlatömbök létrehozása, karbantartása
1.4.1. Számlatömb létrehozása
Számlatömb létrehozására a „Pénzügyek/ Számlatömbök (9700)” felületen van lehetőség a „Hozzáad”
gomb megnyomásával.
A számla létrehozásához az alábbi adatok megadása szükséges:


Alapadatok tabulátor fülön
- „Leírás”: itt rögzíthető a számlatömb neve. Célszerű beszédes nevet adni, mert az itt
megadott név látszik majd a pénzügyi kódoknál az összerendelő felületen.
- „Prefix1”, „Prefix2”: Itt állítható be, hogy nézzen ki a számla sorszáma. pl.: Prefix1:2013,
Prefix2: N + sorszám mező esetén: 2013/N/XXX. Fontos, hogy mentés után ezek az értékek
nem módosíthatóak, módosításhoz új számlatömböt kell létrehozni, és ezt törölni, ha nincs
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kapcsolódása. Mivel a számla sorszámra egyediség vizsgálat történik, nem célszerű
ugyanolyan prefix értékekkel több számlatömböt létrehozni, mert a program már az első
olyan generálásnál nem engedi létrehozni a számlát, ahol ütközés történne.
„Induló sorszám”: Beállítható, ha egy korábbi számlatömböt folytatunk a rendszerben, de a
célszerű induló érték 1. A „Sorszám” mezőbe nem tudunk írni, ott tartja nyílván a rendszer,
hogy az adott számlatömbön belül hol tart a sorszámozás.
„Automatikus évnyitás”: a Prefix1 mező értéket is figyelembe véve újra indítja a
számlatömböt a következő évben. Január 1. 00:00-tól generálódó első számla esetén
létrehozza, és onnantól nem is lehet visszatérni a korábbi tömbre azoknál a pénzügyi
kódoknál, ahol megtörtént a váltás.
„Sorszám újraindítás évnyitáskor”: Ha az „Automatikus évnyitás” jelölőnégyzet igaz, és
mellé ezt a beállítást is megtesszük, a sorszámozás is újra indul az új évben.
„Sablon”: Az SDA által kiajánlott, az intézményben feltöltött számla sablonok közül
választható ki a megfelelő sablon (pl. normál számla, kétnyelvű számla, belső keretátadás).

Új számlatömb létrehozása




Megjegyzés rovat fülön
Az alapértelmezetten beállított adatokon kívül a kiírásból kiindulva valamennyi mezőre
lehetséges a hivatkozás a sablonban beállított alapértelmezett értékek alapján,
számlatípusonként.
Dátumok fülön
Az intézmény befizetés típusonként tetszőlegesen beállíthatja a használni kívánt dátumokat.
A „Fizetési mód” kiválasztása után be kell állítani a „Pénzügyileg rendezett jelölőnégyzet”
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értékét, majd megadni a használni kívánt dátum változót. Ezt meg kell ismételni minden
fizetési mód + rendezettség kapcsolatra, majd menteni.

Dátumok megadása

1.4.2. Fontos tudnivalók
Az alábbiakat érdemes figyelembe venni a számlatömb elkészítése során:
-

-

A gyűjtőszámlás fizetés rendezett, átutalásos fizetésnek minősül.
A bankkártyás fizetés külön fizetési módként jelenik meg, de szabályai megegyeznek a készpénzes
fizetéssel.
A „Pénzügyileg rendezett” jelölőnégyzet egy háromállású jelölőnégyzet, alapértelmezetten nincs
megadva (szürke pipa) értékű. Nincs megadva értékkel azonban nem lehet elmenteni,
mindenképpen vagy üresnek, vagy bepipált állapotúnak kell lennie.
A pénzügyi rendezettség attól függ, hogy az adott kiírásnak milyen a státusza.

1.4.3. Felhasználható dátum változók és függvények
A számlatömb készítése során az alábbi változók, függvények használhatóak:
-

„SZAMLAKELTE”,”KELT”,”INVOICEDATE”: az elkészülő számla kelte (FIGYELEM, HA A
SZÁMLA KELTE SZKRIPTBEN HIVATKOZUNK RÁ AKKOR A MAI NAPOT JELENTI)
„FIZHATARIDO”,”LATESTEXECUTIONDATE”: a kiírásban beállított fizetési határidő
„SZOLGTELJ”,”EARLIESTEXECUTIONDATE”: a kiírásban beállított szolgáltatás teljesítésének
dátuma
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„BEFIZ”,”TRANSFERDATE”: a kiíráshoz kapcsolódó tranzakció (ha több van, akkor a befizetés
ideje szerinti utolsó) befizetésének ideje
„BANKINAP”,”BANKDATE”: a kiíráshoz kapcsolódó tranzakció (ha több van, akkor a befizetés
ideje szerinti utolsó) banki napjának ideje
„MA”,”TODAY”: az aktuális dátum
Konstans:
 „XXXX.YY.DD”: adott formátumban megadott dátum, pl: 2008.12.31 (mivel függhet a
neptun.net szerver területi beállításaitól, számlaelőképpel tesztelni kell)
Függvények:
 „NOTNULL(A,B)”,”NEMÜRES(A,B)”: ha A-nak van értéke, akkor A egyébként B
(tranzakciós változók tehetnek fel üres értéket, ha nincs tranzakció)
 „MIN(A,B)”: ha B<A akkor B, egyébként A (azaz ha A<=B)
 „MAX(A,B)”: ha B>A akkor B, egyébként A (azaz ha A>=B)
 „ADDDAY(A,B)”,”NÖVEL(A,B)”: ahol A dátum, B egész szám, A értékét megnöveli B
nappal.
 „SUBDAY(A,B)”,”CSÖKKENT(A,B)”: ahol A dátum, B egész szám, A értékét megnöveli B
nappal.

1.5. Befizető szervezetek kezelése
1.5.1. Intézmény típus megjelenítésének szabályozása
Az „Adminisztráció/Kódtételek (95600)” menüponton, az „Intézmény típusa” kódtételnél intézmény
típusonként szabályozható, hogy mely típusú intézmények jelenjenek meg „Pénzügyek/ Befizető
szervezetek (12300)”. Csak azok a típusok jelennek meg a felületen, melyeknél az „Intézménytípus
beállítások” tabulátorfülön beállításra került a „Befizető szervezeteknél megjelenik” jelölőnégyzet. Egyéb
esetben az adott szervezet típus nem kerül megjelenítésre a menüponton.

Intézmény típus láthatóság szabályozása
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1.5.2. Szervezeti egységhez tartozó adószám kötelezőség szabályozása
Az „Adminisztráció/Kódtételek (95600)” menüponton, az „Intézmény típusa” kódtételnél az „Intézmény
típusa” tabulátor fülön az „Adószám kitöltése kötelező” jelölőnégyzet segítségével szabályozható, hogy az
egyes intézmény típusok esetén kötelező-e kitölteni a szervezet létrehozásakor az „Adószám”-ot.

Intézmény típusonként megadható Adószám kötelezőség vizsgálat
Amennyiben egy intézménytípusnál beállításra került az „Adószám kitöltése kötelező” jelölőnégyzet, akkor
az „Adminisztráció/Külső szervezeti egységek (6850)” és a „Pénzügyek/Befizető szervezetek (12300)”
menüpontokon új szervezet létrehozásakor „Adószám” megadása nélkül nem lehetséges a szervezet
rögzítése. Egyéb esetben adószám megadása nélkül is lehetséges a szervezet rögzítése.
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Visszajelző üzenet kötelező adószám megadás esetén

1.6. Egyedi jogosultságok
Lehetőség van arra, hogy egyes szerepkörökhöz egyedi pénzügyi jogosultságokat rendeljen a felhasználó.
Ezáltal adott szerepkörre vonatkozóan lehet engedélyezni, tiltani plusz lehetőségeket. Az egyedi
jogosultságokat az egyes szerepkörökhöz az „Adminisztráció/Felhasználó szerepkörhöz rendelése/
Szerepkörök (53650)” menüponton az „Egyedi jogosultság beállítás” fülön lehet hozzárendelni. A
„Hozzáadás” gomb megnyomásával a felugró ablakban megjelenítésre kerültnek a rendszerben használt
egyedi jogosultságok. Az egyedi jogosultságok kiosztásakor érdemes átgondolni az intézményben használt
szerepkörökhöz kapcsolódó feladatokat.
Három egyedi jogosultság alkalmazható a pénzügyi működés tekintetében:
- Teljesített kiírás pénzügyi kódját módosíthatja
- Teljesített kiírás összegét módosíthatja
- DH2 nem módosítható

1.6.1. Teljesített kiírás pénzügyi kódját módosíthatja
A „Teljesített kiírás pénzügyi kódját módosíthatja” egyedi jogosultság beállítása esetében a teljesített kiírás
pénzügyi kód, képzés és hallgató képzése mező válik módosíthatóvá. A fejlesztés használatakor
körültekintően kell eljárni, mert a gazdasági rendszerben való átvezetés ennek hatására nem történik meg,
azt továbbra is külön, manuálisan, a gazdasági rendszerben kell beállítani.

1.6.2. Teljesített kiírás összegét módosíthatja
A „Teljesített kiírás összegét módosíthatja” egyedi jogosultság beállítása esetén az összeg mezőjét
módosíthatjuk úgy, hogy a kiírás összegének a módosítást követően meg kell egyeznie a kiíráshoz
kapcsolódó érvényes tranzakciók összegével. (Az On-line függő tranzakció is érvénytelen tranzakció). A
megosztott kiírásoknál ebben az esetben is érvényesül az a logika, hogy mindig csak alkiírást
módosíthatunk, de az alkiírás összegmódosítás alapján a program a főkiírás összegét is újra számítja és
felülírja.
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1.6.3. DH2 nem módosítható
Lehetőség van arra, hogy bizonyos szerepkörök esetén tiltásra kerüljön a Diákhitel 2 szerződésszámmal
összerendelt kiírások szerkesztése. Amennyiben egy szerepkörnél beállításra kerül ez az egyedi
jogosultság, akkor továbbiakban a szerepkörhöz rendelt felhasználó számára a „Kiírt tételek
(12400,106200,256700,172300,105200)” menüpontokon nem látható a „Szerkeszt” gomb azoknál a
tételeknél, melyek DH2-es szerződésszámot tartalmaznak.

2. Pénzügyi mátrix
A pénzügyi mátrix igyekszik leképezni és összehangolni a gazdasági rendszer könyvelési, illetve a
tanulmányi rendszerben rögzített hallgatói, tanulmányi, kollégiumi, egyéb hallgatói jogviszonyhoz
kapcsolódó tevékenységének összefüggéseit. A pénzügyi mátrix alapján minden hallgatóhoz csak olyan be
és kifizetés tartozhat, a kiírástól egészen a tranzakcióig, amely megfeleltethető tanulmányaival, vagy
egyéb, tanulmányi rendszerrel kapcsolatos beállításaival (pl. kollégiumi tartózkodás). A program a
pénzügyi mátrix segítéségével igyekszik a gazdasági és tanulmányi rendszer integrált kezelését
megvalósítani.

2.1. Befizetési jogcímek
A pénzügyi jogcím a Neptunban egy összefoglaló fogalom, amelyekhez kapcsolódóan a pénzügyi kódok
határozzák meg a hallgatók tanulmányokhoz vagy kollégiumi tartózkodásához kapcsolódó ki- és
befizetéseit.
A pénzügyi jogcím, mint gyűjtő fogalom, olyan összefoglaló nevekkel szerepelhet, mint például tandíj
hozzájárulás, költségtérítés, képzéssel kapcsolatos szolgáltatás, kollégiumi díj, kollégiumi internet
használat, stb. A jogcímek rendszere a befizetés típusát határozza meg, amelyeket kapcsolódó
szervezetekre, illetve szükség esetén képzésekre stb. bont tovább a pénzügyi kód.
A Befizetési jogcímek rögzítése a „Pénzügyek/ Befizetési jogcímek (80800”) jogcímek felületen történik. A
felületről való felvitel mellett lehetőség van a „jobb egeres” import használatára is a felső listán állva.
Fontos kiemelni, hogy itt, a Befizetési jogcímek (80800”) felületen történik a kifizetési pénzügyi jogcímek
importja is. Azt, hogy egy pénzügyi jogcím be- vagy kifizetési jogcím, egyrészt a jogcím típusa, másrészt a
”Kifizetés” jelölőnégyzet igaz állása határozza meg, amelyet szintén tudunk importálni a rendszerben.
„Alap adatok” fülön találhatóak a jogcím kötelező adatai, ezek:
- „Jogcím neve”: célszerű beszédes nevet adni a jogcímnek, mert a tanulmányisok, akik a tételeket
kiírják, ebből tájékozódhatnak a kiírás „típusáról”.
- „Jogcím”: ide egy kódot kell megadni, ami lehetőleg alkalmazkodjon a jogcím nevéhez, annak
rövidítése, vagy hasonló. Ebből kerül generálásra a későbbiekben a pénzügyi kód. Javasoljuk, hogy
ékezetes karakterek ne legyenek benne, leginkább betű és szám karaktereket tartalmazzon. Így
később, például az import során könnyebben kezelhető lesz.
- „Jogcím típusa”: értéke a Befizetési jogcím típusa kódtétel értékei közül kiválasztható.
Leggyakrabban használt értékei:
 Diákigazolvány igénylés
 Ismételt vizsgadíj
 Költségtérítési jogcím
 Önköltség
 Tandíj jogcím
 Külön eljárási díj (ezt hivatalosan már nem használjuk)
 Szolgáltatás jogcím
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További kódtételek felvehetők az „Adminisztráció/Kódtételek (95600)” „Befizetési jogcím típusa” tábla
felületen, azonban az újabban rögzített típusokra semmilyen programlogika nem fog építeni. A beállított
jogcím típusa szerint lehet a hallgatókkal kapcsolatos tevékenységekre ellenőrzéseket, tiltásokat építeni.
(Pl. akinek lejárt szolgáltatás típusú tétele van, nem vehet fel tárgyat). Ezek a típusok összeadhatóak (Pl.
akinek lejárt szolgáltatás vagy tandíj típusú tétele van, nem vehet fel tárgyat). A feltétel ellenőrzés
természetesen nem kötelező, illetve tartozásnak csak a lejárt fizetési határidejű tételek tekinthetők a
rendszerben.
- „ÁFA”: Itt megadott típusú ÁFA kódtételek közül rögzíthetjük az adott tételre vonatkozó ÁFA
tartalmat. A mező értéke használható kimutatások készítésére, illetve számlázás esetén ebből az
értékből számoljuk vissza az ÁFA tartalmat. (A Neptun rendszerben minden kiírás bruttó értékben
értendő.)
- „Mennyiség”: Szorzószám, általában számlázás esetén van jelentősége. Értéke általában 1.

Befizetési jogcím létrehozása
A többi mező a felületen kitölthető, de csak egyfajta alapértelmezett értéket ad a pénzügyi kódnak,
amelytől a pénzügyi kód szintjén eltérhetünk. (Részletes kifejtés a pénzügyi kódoknál)
A „Kiegészítő adatok” fülön alapvetően a befizetés típusok alapértelmezett értékei állíthatóak be. A
pénzügyi kódnál szintén felülírható.
Ezen kívül itt rögzíthető gyűjtőszámlás intézmények esetén, ha az adott jogcímre vonatkozóan eltérő cél
számlaszámot szeretne használni az intézmény a gyűjtőszámlás befizetésekre. Az „Intézményi
bankszámlaszám” mező feltöltésekor azok közül a számlaszámok közül választhatunk, amelyeket korábban
„Szervezeti egységek (28000)” menüponton, az „Bankszámlaszámok” tabulátor fülön a „Jogcím szerinti
cél számlaszám” jelölőnégyzet igazra állításával rögzítettünk. A számlaszám rögzítését követően az adott
jogcímre történő befizetések cél számlaszáma a beállított számlaszám lesz. Ha a program nem talál
számlaszámot az adott jogcímnél, akkor a szokásos módon történik a cél számlaszám azonosítása.
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Befizetési módok meghatározási befizetési jogcím szintjén
A „Jogosultság” fülön jogcímenként meghatározható, hogy adott jogcím szerkesztésére, megtekintésére
mely szerepkörrel van lehetősége a felhasználónak. A pénzügyi jogosultság beállításairól a Pénzügyi
jogosultságok fejezetben található bővebb leírás.
Amennyiben egy jogcím törlésre kerül, attól nem lesznek töröltek a kapcsolódó pénzügyi kódok! A jogcím
törlésének ilyen módon tulajdonképpen nincs jelentősége.
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2.1.1. Befizetési pénzügyi kódok létrehozása
A befizetési pénzügyi kódok létrehozására a „Pénzügyek / Befizetési jogcímek / Befizetési pénzügyi kódok
(80900)” felületen van lehetőség. A befizetési pénzügyi kódok a jogcímek alapegységein belül a
szervezethez (kötelező), illetve a képzéshez, szakhoz, szakfeladat típushoz, képzési helyhez való tartozást
határozza meg.
A pénzügyi kódok létrehozása importálással nem lehetséges, csak a pénzügyi kódhoz kapcsolódó adatokat
módosító importok használata alkalmazható.
A „Pénzügyek / Befizetési pénzügyi kódok (16500)” felületen csak a meglévő pénzügyi kódok
módosítására van lehetőség.

2.1.1.1. Szervezet szintű pénzügyi kód létrehozása
A befizetési pénzügyi kódok szervezete lehet:
- kar (a hallgató képzésének szervezeti egysége, csak olyan hallgatónak írható rá ki tétel, akinek a
szervezeti egysége az adott karhoz tartozik. Ez alól kivételt képez a „Hallgató képzés függetlenül
kiírható” jelölőnégyzet Igaz értékre való beállítása, mert ebben az esetben más kar képzésére járó
hallgatónak is írhatunk ki tételt az adott pénzügyi kódra.)
- intézmény (főszervezeti egység, minden hallgatónak kiírható a pénzügyi kódnak tétel)
- kollégium (minden hallgatónak kiírható a pénzügyi kódra tétel.)
- egyéb szervezet típus (ha az adott szervezet típusa „Egyéb szervezeti egység”, hasonlóan a
kollégiumhoz és fő szervezeti egységhez, minden hallgatónak írható ki tétel az adott kódra, pl.
központoni tanulmányi hivatal, hallgatói önkormányzat /pl. gólyatáborhoz/, stb.)
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja + jogcím (kód)
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Szervezeti egység kiválasztása
Szervezet szintű pénzügyi kód létrehozásnál a „Hozzáad” gomb megnyomás után a generáláshoz az
összerendelő gomb segítségével (mező mellett található három pontos kiválasztó négyzet) kiválasztjuk a
szervezetet, majd ha szükséges töltjük a további adatokat. A pénzügyi kód és pénzügyi azonosító mező a
mentés után töltődik.

2.1.1.2. Képzés szintű pénzügyi kód létrehozása
Ebben az esetben nem csak azt határozzuk meg, hogy a későbbi kiírás mely szervezethez tartozzon, hanem
azt is, hogy a kiíráshoz tartozó hallgató milyen képzésre jár.
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja (kötelezően kar kód) + képzés kódja + jogcím (kód)
Képzés szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni:
1. Egyesével:
„Hozzád” gomb megnyomása után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével (három pontos négyzet) a szervezetet (általában kart, a lényeg, hogy a képzéshez tartozó
szervezetet), majd a „Képzés” sorában kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél
a modul típusa csak képzés lehet (szak nem).
Ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
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Képzés szintű pénzügyi kód hozzáadással való létrehozása
2. Csoportosan:
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk a
szervezetet (általában kart, a lényeg, hogy a képzéshez tartozó szervezetet), majd az „OK” gombot. A
következő felületen a karhoz tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok közül a
szükséges képzéseket. Fontos, hogy itt is csak képzés típusú modulokat válasszunk! Ezután ismét „OK”
gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány képzést kiválasztottunk
.
A képzési hely szintű pénzügyi kódokat akkor alkalmazzuk, ha egy képzésen belül több szervezethez
tartozik a hallgatók képzése, és ezeket a befizetéseket el akarjuk különíteni (például tanári mester
hallgatók). Fontos kiemelni, hogy képzési hely szintű pénzügyi kód csak akkor funkcionál megfelelően,
ha úgy állítjuk össze a kódot, hogy abban a képzés is szerepel.
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja (képzés szervezetének kódja) + képzés kódja +képzési hely kódja+ jogcím (kód)
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Képzés helye szintű pénzügyi kód létrehozása
Képzési hely szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni.
1. Egyesével:
„Hozzád” gomb után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével a szervezetet (képzéshez tartozó szervezeti egység), majd a „Képzés” sorában
kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél a modul típusa csak képzés lehet
(szak nem). A „Képzés helye” melletti összerendelő gombbal a listából kiválasztjuk a képzési
helyet (a program ilyenkor a hallgató képzésének szervezeti egységével hasonlítja össze a pénzügyi
kódban szereplő képzési helyet).
Ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
2. Csoportosan:
A képernyő alján bejelöljük a „Képzési hely” jelölőnégyzetet.
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk
a képzés szervezetét, majd „OK” gombot nyomunk.
A következő felületen a szervezethez tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok
közül a szükséges képzéseket (többet is kijelölhetünk). Fontos, hogy itt is csak képzés típusú
modulokat válasszunk!
Majd a következő, szintén a szervezeteket tartalmazó felületen adjuk meg a képzési helyet (hallgató
képzésének szervezeti egységének felel meg).
Ezután ismét „OK” gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány képzési helyet
kiválasztottunk.

2.1.1.3. Szak szintű pénzügyi kód létrehozása
Erre a típusra akkor lehet szükség, ha egy képzésen belül a különböző szakokra érkező befizetéseket
kívánjuk elkülöníteni. (Több szakos képzések esetén.) Fontos kiemelni, hogy a HWEB, mivel a hallgató
csak képzésen és nem szakon belül jelentkezik be a felületre, hallgatói tétel kiíráskor nem kezeli ezt a
beállítást, tehát olyan pénzügyi kódnál, ahol a hallgató magának írhat ki tételt, nem szabad alkalmazni.
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Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja (képzés szervezetének kódja) + képzés kódja +szak kódja+ jogcím (kód)
Szak szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni.
1. Egyesével:
„Hozzád” gomb után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével a szervezetet (képzéshez tartozó szervezeti egység), majd a „Képzés” sorában
kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél a modul típusa csak képzés lehet
(szak nem). „Szak” melletti összerendelő gombbal a listából kiválasztjuk a szakot (a program
ilyenkor nézi a kiírás félévét is, és adott féléven hasonlítja össze a hallgató képzéséhez tartozó
szakokat a pénzügyi kód szak beállításával), ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
2. Csoportosan:
A képernyő alján bejelöljük a „Szakos összerendelés?” jelölőnégyzetet.
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk
a képzés szervezetét, majd „OK” gombot nyomunk.
A következő felületen a szervezethez tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok
közül a szükséges képzéseket (többet is kijelölhetünk). Fontos, hogy itt is csak képzés típusú
modulokat válasszunk!
Majd a következő, szintén a szervezeteket tartalmazó felületen adjuk meg a szakot. Ezután ismét
„OK” gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány szakot kiválasztottunk.

Szakszintű pénzügyi kód
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2.1.1.4. Szakfeladat szintű megbontás
Elsősorban költségvetési intézmények esetében szükséges lehet az alaptevékenységhez, illetve a kiegészítő
tevékenységhez kapcsolódó befizetéseket elkülöníteni. Ez általában a hallgató finanszírozási formája
alapján különül el, amelyet a korábban tárgyalt pénzügyi kódok szintjén a gazdasági rendszer nem fog
tudni elkülöníteni, hiszen a hallgató finanszírozási formája a hallgató adott félévéhez tartozó adat.
A pénzügyi kódok fent tárgyalt minden szintjén (szervezet szint, képzés szint, képzési hely szint és szak
szint) tovább bonthatjuk a pénzügyi kódokat –A (alaptevékenység) és –K (kiegészítő tevékenység) szerint.
Ebben az esetben a program az egyedi létrehozások esetében („Hozzáad” gomb) minden felvitelnél két
sort generál, a fent leírtaknak megfelelő generált neveket kiegészíti egy –A, illetve egy –K értékkel, és a
„Szakfeladat típus”, oszlopszerkesztéssel kitehető mezőbe pedig az „Államilag támogatott” vagy a
„Költségtérítéses” értéket teszi. Az összerendelések esetében először feljön egy ablak, amelyben
kiválaszthatjuk – akár minkét típus megjelölésével – hogy milyen szakfeladat típussal kívánjuk létrehozni a
pénzügyi kódokat. A kiválasztott érték alapján a program kiegészíti a jelölésnek megfelelő –A vagy –K
értékkel, és ha mindkettőt választunk, minden létrehozott pénzügyi kódot megdupláz a rendszer a
megfelelő betűkóddal.

Szakfeladat típus meghatározása
Innentől a program elvárja, hogy a hallgatónak legyen olyan féléves sora, amely a kiírásban szereplő
félévvel megegyezik, és ennek pénzügyi státusza (pénzügyi státusz2) egyezzen meg a pénzügyi kódhoz
tartozó státuszba sorolt értékek egyikével (a tanulmányi státusz ilyenkor tetszőleges). Az –A végű kódokra
az „Államilag támogatott”, „Állami ösztöndíjas”, „Állami részösztöndíjas”, „Közszolgálati ösztöndíjas”,
illetve az „Egyéb” pénzügyi státusz2 értékkel rendelkező hallgatóknak írhatunk ki tételt. A –K végű
kódokra a „Költségtérítéses” és „Önköltséges” hallgató esetében hozhatunk létre új kiírást. Amennyiben
az adott pénzügyi kódra vonatkozóan a HWEB-en is engedélyezett a tétel kiírás, a program a félév és a
befizetési típus (ismétlő vizsga/szolgáltatáson belül adott típus) kiválasztását követően ellenőrzi a hallgató
adott féléves finanszírozási formáját, és az annak megfelelő kódra történik meg a tételkiírás. Ugyan ez igaz
a diákigazolvány igénylésre és a díjköteles kérvényre történő automatikus tétel kiírásra, azzal a
különbséggel, hogy mivel ott nincs lehetőség a félév kiválasztásra, a program automatikusan a hallgató
aktuális félévének pénzügyi státusz2 értékét vizsgálja.
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Az, hogy a program a szakfeladat szerinti megbontást használja-e, a PU_SZAKFELADATKEZELES
paraméter beállításától függ. I állás esetén a fenti módon jönnek létre a pénzügyi kódok, és innentől
hasonlítja össze a rendszer a hallgató kiírás félévének megfelelő féléves finanszírozási formáját a kiírás
pénzügyi kódjában szereplő szakfeladat típussal.
Érdemes figyelni rá, hogy ha ezt a beállítást választjuk, a korábbi, szakfeladat nélküli pénzügyi kódjainkat
nem tudjuk már használni.
A paramétert állítgatni nem szabad, első sorba a weben történő hallgatói kiírások miatt: amennyiben egy
pénzügyi kód mindkét szakfeladat típussal létrehozásra került (paraméter értéke I), majd átállítjuk a
paramétert N értékre, a tételkiíráskor a program két azonos kódot fog érzékelni a hallgatóra vonatkozóan,
hiszen az N állás miatt nem figyeli a finanszírozási formát, mint plusz adatot, és meghiúsul a tételkiírás.

2.1.1.5. Fontos tudnivalók a pénzügyi kódok létrehozására és megszűntetésére
vonatkozóan
A befizetési pénzügyi kódok létrehozásakor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
-

-

-

-

-

-

egy jogcím alatt különböző szervezetekhez tartozó pénzügyi kódok is lehetnek, akár különböző
képzésekkel. A jó átláthatóság kedvéért javasolt minden karhoz tartozóan ugyan az alatt a jogcím
alatt kezelni az azonos befizetés típusokat. Az egyéb adataik, ld. később, akár pénzügyi kódonként
is eltérhetnek.
egy pénzügyi kód (generált név) egyszerre, érvényes állapotban csak egy létezhet a rendszerben.
Vagy csak egy ilyen kód lehet, vagy az ugyanilyen kód érvényességének lejártnak kell lennie, és a
„Törölt” jelölőnégyzetnek igaz állapotúnak.
pénzügyi kód törlésénél, ha nem tartozik kiírás a pénzügyi kódhoz, a sort lehet fizikailag törölni a
rendszerből. Ha tartozik hozzá, a program törléskor figyelmeztet, hogy a kódhoz kiírás tartozik, és
csak az érvényesség végét állítja az aktuális dátumra, illetve beállítja a törölt jelölőnégyzetet.
amennyiben a pénzügyi kódra a törlést követően ismét szükség van, vagy valamely adatát
módosítani szeretnénk (törölt pénzügyi kód nem módosítható, és szükség lehet például valamelyik
számlás adat módosítására a törlést követően), használjuk a „Törlés visszavonás” funkciót. A
törlés visszavonását követően a „Törölt” jelölőnégyzet hamis értéket vesz fel, így a kód ismét
szerkeszthető. Ha csak valamely adatát szeretnénk módosítani, akkor szerkesztés után ezt tegyük
meg, a mentést követően az érvényesség vég dátuma miatt a „Törölt” jelölőnégyzet visszaáll
igazra. Amennyiben továbbra is szükséges a kód használata, a szerkesztést követően módosítsuk az
érvényesség végdátumát is. Amennyiben az jövőbeni lesz, mentéskor nem áll vissza a „Törölt”
jelölőnégyzet igaz állásra.
törölt állapotú, lejárt érvényesség végdátumú pénzügyi kódra sem adminisztrátor, sem hallgató által
nem lehet tételt kiírni.
célszerű, hogy egy jogcím alatt a megbontás ugyan az legyen, tehát intézményi, kari, kollégiumi
vagy képzés szintű.

2.1.2. A befizetési pénzügyi kódok további adatai
2.1.2.1. Alap adatok tabulátorfül adatai
A felületen tölthető mezők:
- „Szervezet”: a pénzügyi kód szervezeti egysége
- „Képzés”: a pénzügyi kód képzése (képzés szintű a pénzügyi kód)
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„Képzés helye”: a pénzügyi kód képzéséhez kapcsolódó képzési hely (képzési hely szintű pénzügyi
kód esetén)
„Pénzügyi kód”: csak mentéskor töltődik, a program generálja az értékét, a fent leírtak szerint.
„Megnevezés”: beszédes nevet adhatunk a kódnak, nem kötelező.
„Szak kód”: csak szakszintű létrehozás esetén van töltve.
„Pénzügyi azonosító”: egy egyedi szám érték, szintén a program generálja, és a pénzügyi kód
egyedi azonosítására szolgál. Mentéskor a program tölti.
„Minimális összeg”: beállítható érték, kiíráskor nem enged a megadott érték alatti értéket felvinni a
program. A töltése nem kötelező. Ha a jogcímnél kitöltésre került, öröklődik a pénzügyi kódba, de
felülírható.
„Maximális összeg”: beállítható érték, kiíráskor nem enged a megadott érték feletti értéket felvinni
a program. A töltése nem kötelező. Ha a jogcímnél kitöltésre került, akkor öröklődik a pénzügyi
kódba, de felülírható.
„Érvényesség kezdete”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható.
A program figyel rá, hogy nem írhatunk ki tételt a megadott dátum előtt az adott kódra.
„Érvényesség vége”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható. A
program figyel rá, hogy nem írhatunk ki tételt a megadott dátum után az adott kódra.
„ÁFA”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható.
„Vámtarifaszám”: szabadon tölthető mező.
„SzJszám – termék”: számlás adat. A kódtétel értéke szabadon feltölthető az
„Adminisztráció/Kódtételek” felületen, az SZJszám, termék kódtáblánál tetszőleges értékekkel.
„Mennyiség”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható.
„Mennyiségi egység”: Az adott termék mennyiségi egysége. Nem kötelező. Ha a jogcímeknél
töltöttük öröklődik, de felülírható.
„Számlatömb”: A „Pénzügyek/ Számlatömbök (9700)” felületen létrehozott számlatömbök közül
lehet választani. Amennyiben nem tartozik egy adott pénzügyi kódhoz számlatömb, akkor nem
állítható ki számla azokról a kiírásokról, melyek hozzárendelt számlatömb nélküli pénzügyi kódra
lettek kiírva.
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Pénzügyi kód alapadatai
A felületen található jelölőnégyzetek:
- „Megosztható”: beállítása csak a hallgató tevékenységét befolyásolja. Azt szabályozza, hogy a
hallgató a pénzügyi kódra történt kiírások esetében megoszthatja-e a tételét. Az ügyintéző nem állás
esetén is megoszthatja a kiírásokat.
- „Hallgató kiírhatja”: azt szabályozza, hogy az adott pénzügyi kódokhoz tartozó pénzügyi díjakat a
hallgató a webes felületen saját magának kiírhatja-e. Kötelező hozzá a pénzügyi díj megléte! Csak
„Szolgáltatás”, illetve „Ismétlő vizsgadíj” jogcím típus esetén értelmezhető, utóbbi esetében a díj
mellett kötelező a „Kiegészítő adatok” fülön a számítási mód meta feltétellel történő beállítása.
- „Csak azonos típusú sablon tölthető ki”: ha kérvény sablont rendelünk a kiíráshoz, azt szabályozza,
hogy több sablon esetén csak egy típust, vagy több típust is kitölthet-e a hallgató a sablonok közül.

2.1.2.2. Kiegészítő adatok fül adatai
A felületen tölthető mezők:
- „Díj számítási mód”: Ezt a mezőt egy megfelelő meta függvénnyel csak az ismétlő vizsga jogcím
típusnál kell beállítani. A függvény segítségével szabályozhatjuk, hogy mely esetben, milyen díjat
írhat ki magának a hallgató. Fontos, hogy a számítási mód mellett díj típust is szükséges rögzíteni,
illetve a függvény „párját” a „Képzések” menüponton be kell állítani, mint előzetes vagy végleges
feltétel, mert különben a vizsgajelentkezéskor nem történik ellenőrzés.
- „Főkönyvi szám”: A korábban a „Pénzügyek/Főkönyvi számok (81000)” felületen rögzített
főkönyvi számok közül lehet elvégezni a pénzügyi kódhoz való hozzárendelést. Egy főkönyvi szám
tetszőleges számú pénzügyi kódhoz hozzárendelhető, de egy pénzügyi kódhoz csak egy főkönyvi
szám tartozhat.
- „Témaszám”: a korábban a „Pénzügyek/Témaszámok (81200)” felületen rögzített főkönyvi számok
közül lehet elvégezni a pénzügyi kódhoz való hozzárendelést. Amennyiben a gazdasági rendszerben
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több kiegészítő adat (”Munkahely”, ”Forrás”, ”Önálló egység”) is tartozhat, figyeljünk rá az
összerendeléskor, hogy a kiegészítő adatoknak (is) megfelelő témaszámot rögzítsük. Ezt követően a
mezőben csak a témaszám jelenik meg, de oszlopszerkesztéssel kitehető a felületen a többi adat is.
„EGR azonosító”: gazdasási rendszer specifikus mező. EGR-t használó intézmények esetén
szükséges a feltöltés.
„Szakfeladatkód”: a korábban „Pénzügyek/ Szakfeladat kódok rögzítése (39150)” felületen
feltöltött szakfeladat kódok közül lehetséges a kiválasztás.
„Teljesítés napja”: Az itt megadott nap alapján tételkiíráskor automatikusan kiszámítja a program a
fizetési határidőt (a kiírásban a szolgáltatás teljesítése + a teljesítés napja mező értéke). A mező
csak a PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS paraméter 1 állása esetén, illetve a „Késedelmi díj”
típusú díjak automatikus kiírásakor értelmezhető, a funkció ezekben az esetekben működik.

Pénzügyi kód kiegészítő adatai
A felület alsó részén van lehetőség beállítani, hogy az adott pénzügyi kód milyen módon teljesíthető,
illetve számla és (korábban) adóigazolás adható-e a kódra kiírt tételről. Az „Ösztöndíjból teljesíthető”
jelölőnégyzet a jogszabályi helyzetnek megfelelően jelenleg nem használható. Az intézmény által használt
fizetési módok közül a pénzügyi kódnál beállított típusoknak megfelelő fizetési módok jelennek meg az
adott pénzügyi kódra történt kiírások esetében. A jelölőnégyzetek értékei a jogcímnél beállított értékeket
öröklik létrehozáskor, szabadon módosítható.
Amennyiben bankkártyás (VPOS) befizetési módot használ az intézmény, akkor a VPOS kulcsokat hozzá
kell rendelni a pénzügyi kódokhoz. (A bankkártyás befizetési módhoz szükséges beállításokról részletesen
a Bankkártyás befizetésre vonatkozó dokumentációban lehet olvasni.)
A „Hallgató képzés függetlenül kiírható” jelölőnégyzet beállításával lehet engedélyezni, hogy adott
pénzügyi kódra az ügyintézőnek lehetősége legyen szervezet függetlenül a tételkiírásra. Ebben az esetben
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nem vizsgálja a program, hogy a hallgató képzéséhez tartozó képzés szervezeti egysége megegyezik-e a
pénzügyi kód szervezeti egységével. A jelölőnégyzet csoportosan beállítható.

2.1.2.3. Részletfizetési dátumok fül adatai
A felületen lehetőség van részletfizetési dátumok megadására pénzügyi kódhoz kapcsolódóan. Egy
befizetési pénzügyi kódhoz több részletfizetési dátum is megadható. A „Szerkeszt” gomb megnyomását
követően a belső „Hozzáad” gombbal van lehetőség a dátumok rögzítésére.
Az itt megadott részletfizetési dátumok alapján a „Kiírt tételek” felületeken a „Részletfizetési dátumok”
tabulátor fülön van lehetőség a hallgató kiírásának megosztására. (A részletfizetési funkció működése a
Részletfizetés fejezetben kerül részletes ismertetésre.)

Pénzügyi kódra vonatkozó részletfizetési dátumok rögzítése
A részletfizetés dátumok csoportosan rögzíthetőek több pénzügyi kódhoz kapcsolódóan. Több pénzügyi
kód kijelölésekor a „Szerkeszt” gomb megnyomásával lehetőség van a részletfizetési dátumok csoportos
hozzárendelésére. A hozzárendelt dátumok törlésre vagy csoportosan, vagy pénzügyi kódonként van
lehetőség. Csoportos törlésre több pénzügyi kód esetén a „Szerkeszt” gomb megnyomását követően az
„Összes törlése” gombbal van lehetőség, mely hatására a kijelölt pénzügyi kódokhoz hozzárendelt összes
részletfizetési dátum törlésre kerül.

2.1.2.4. Kérvénysablonok fül adatai
Ezen a felületen lehetőség van arra, hogy egy adott pénzügyi kódhoz kérvény kapcsolódjon. Amennyiben
érvényes kérvény tartozik az pénzügyi kódhoz, akkor a hallgatóknak a HWEB-en a
„Pénzügyek/Befizetések” menüponton az adott kiíráson a „Lehetőségek/Kérvény” linkre kattintva van
lehetősége a kérvény leadására. A kérvénysablon hozzárendelésére a korábban a „Kérvénysablonok
(29550)” menüponton létrehozott pénzügyi kérvény típusú kérvénysablonok közül van lehetőség a belső

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 37 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

„Hozzáad” gombbal. A kérvény elsősorban számlakérő, részletfizetés kérvényezés, vagy méltányossági
kérelmek, például költségtérítés mérséklés megadására szolgál. Ha több kérvénysablont is hozzárendelünk
az adott pénzügyi kódhoz, a „Csak azonos típusú sablon tölthető ki” jelölőnégyzet beállítása szabályozza,
hogy ugyan arra a kiírásra több típusból is leadhat-e kérvényt a hallgató.

Kérvénysablon pénzügyi kódhoz rendelése

2.1.3. Pénzügyi kód módosítására szolgáló importok
A korábbi fejezetben leírásra került, hogy importálással nem lehetséges a pénzügyi kódok létrehozása,
azonban a „Pénzügyek / Befizetési jogcímek / Befizetési pénzügyi kódok (80900)” és a „Pénzügyek /
Befizetési pénzügyi kódok (16500)” felületen több módosító, összerendelő import használata is lehetséges a
pénzügyi kódokra vonatkozóan.
„Szakfeladat kódok…” import
A meglévő pénzügyi kódra vonatkozóan (pénzügyi kód vagy pénzügyi azonosító alapján) lehetséges
szakfeladat kódok létrehozása, pénzügyi kódhoz rendelése.
Import fájl adatai:
- Pénzügyi kód
 Pénzügyi kód (kulcsmező – a kettő közül az egyik töltése szükséges)
 Pénzügyi azonosító (kulcsmező – a kettő közül az egyik töltése szükséges)
- Szakfeladat kód
 Szakfeladat kód (kulcsmező)
 Szakfeladat megnevezése
 Rögzítés dátuma
 Érvényes
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Szakfeladat kód import
„Befizetési pénzügyi kódok…” import
A meglévő pénzügyi kódra vonatkozóan (pénzügyi kód vagy pénzügyi azonosító alapján) lehetséges a
pénzügyi kódra vonatkozóan az alábbi adatokat módosítani, feltölteni: Teljesítés ideje, Főkönyvi szám,
Témaszám megnevezése, Témaszám, Önálló egység, Munkahely, Forrás.
Import fájl adatai:
-

Pénzügyi kód
 Pénzügyi kód (kulcsmező – a kettő közül az egyik töltése szükséges)
 Pénzügyi azonosító (kulcsmező – a kettő közül az egyik töltése szükséges)
 Teljesítés ideje
 Főkönyvi szám
 Témaszám megnevezése
 Témaszám
 Önálló egység
 Munkahely
 Forrás
 EGR szervezet

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 39 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

Befizetési pénzügyi kódok import (módosító)
„Befizetési pénzügyi kódok és szakfeladat kód…” import
A meglévő pénzügyi kódra vonatkozóan (pénzügyi kód vagy pénzügyi azonosító alapján) lehetséges a
korábban a „Pénzügyek / Szakfeladat kódok rögzítése (39150)” felületen rögzített szakfeladat kódok
pénzügyi kódhoz rendelése.
Import fájl adatai:
- Pénzügyi kód
 Pénzügyi kód (kulcsmező –a kettő közül az egyik töltése szükséges)
 Pénzügyi azonosító (kulcsmező –a kettő közül az egyik töltése szükséges)
- Szakfeladat kód
 Szakfeladat kód (kulcsmező)

Befizetési pénzügyi kódok és szakfeladat kód import
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2.1.4. Pénzügyi díjak
2.1.4.1. Pénzügyi díj pénzügyi kódhoz rendelése
A többi felülettől eltérően a „Befizetési jogcímek/Befizetési pénzügyi kódok/Pénzügyi díjak (81300)”
felületen új díj felvitelére a „Befizetési jogcímek/Befizetési pénzügyi kódok (80900)” (felettes) felületen
kijelölt pénzügyi kódokhoz van lehetőség, akár többhöz is egyszerre. Csak felvitelre van lehetőség
csoportosan ezen a felületen – módosításra, törlésre, különböző pénzügyi kódokra vonatkozó díjakhoz ezen
a felületen nincs mód. Ezeket a műveleteket a Pénzügyek felülete alá közvetlenül bekötött Pénzügyi díjak
felületen lehet elvégezni.
A felületen a „Megnevezés”-nél a korábban az „Adminisztráció/Kódtételek”, Pénzügyi díjak kódtáblánál
létrehozott értékek közül lehet választani.

Pénzügyi díj létrehozása
A felületen a „Törlés” gombra kattintva, ha nincs kiírás az adott pénzügyi kód alatt a törlendő díjra, akkor
fizikai törlés történik, ha már volt korábban díj kiírva rá, akkor a program beállítja a díjnál a „Törölt”
jelölőnégyzet értékét. Amelyik pénzügyi kódhoz kapcsolódó díjnál a „Törölve” jelölés igaz állású, ott a
HWEB-en a nem jelenik meg a hallgatóra vonatkozó kiírható díjak között az adott díj típus, viszont ha
másik pénzügyi kódhoz tarozik ugyan arra a Pénzügyi díj típus kódtételre vonatkozó díj, az továbbra is
használható. Javasolt, hogy amennyiben egy-egy pénzügyi díj összege adott pénzügyi kód alatt
megváltozik, akkor a korábbi díjat a fenti módon állítsuk töröltre, és ismét végezzük el az új összeggel a
pénzügyi díj létrehozását, mert ez által a korábban kiírt díjaknál sem változik a hozzárendelt díj.
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Pénzügyi kód –díjtípus kapcsolat törlése
Fontos kiemelni, hogy az „Ismétlő vizsga díj” típusok esetében csak a program által ajánlott, védett
kódtételek esetében működnek helyesen a kiírások és az ellenőrzési logikák. Ez a két védett kódtétel a
„Vizsga díj”, és a „Szigorlati díj”. A „Szigorlati díj” a „Szigorlat”, illetve „Alapvizsga” követelményű
tárgyakra érvényes, a „Vizsga díj” minden egyéb típusra. Ha az ismétlő vizsga díj összege ezeken belül
követelményenként eltér (pl. más az alapvizsga és a szigorlat díja, vagy eltér a kollokvium és a gyakorlati
jegy ismétlésére vonatkozó összeg), akkor emellett be kell állítani a „Követelmény típus” mezőt is,
ilyenkor több sort hozunk létre ennek megfelelően. Ha már két követelmény esetében eltér az összeg, akkor
célszerű minden használatos követelmény típushoz külön sort rendelni.
Az IV függvények helyes működéséhez be kell állítani a „Sorszám” mezőt is, 1-től kezdődően. Az 1-es
érték általánosságban a törvényben meghatározott egy vizsga és egy ismétlő vizsga ingyenességét jelenti,
vagyis csak két érvényes (beszámít a vizsgába=igaz) vizsga után enged a program ismétlő vizsga díjat
kiírni. A sorszámot akkor kell emelni, új sort létrehozva, ha a 4. vizsga díja eltér a 3. vizsga díjától, és így
tovább, a vizsgák lehetséges maximális darabszámáig. Egyéb esetben a „Sorszám” mező értéke 1.
Az „Összeg” mező értéke tetszőlegesen tölthető, ennek megfelelően kerül kiírásra a hallgató tétele.
Azonos díj típus kódtételre vonatkozóan akár pénzügyi kódonként is eltérhet az összeg (pl. az egyik
képzésen vagy karon más összegbe kerül ugyan az a szolgáltatás).
A „Kiíráskor díjtípushoz kötelező tárgyat megadni” jelölőnégyzet a hallgatói kiírásra vonatkozik, akkor
érdemes beállítani, ha a kiírás tárgyhoz kötődik. Beállítása csak szolgáltatás típusnál szükséges, az ismétlő
vizsga díj kiírása a beállítástól függetlenül tárgyhoz kapcsolódik.
A felület alsó része egy pénzügyi díj egyéb pénzügyi kódhoz rendelésére szolgál. A funkció működése az
automatikus késedelmi díj fejezetben kerül részletes bemutatásra.

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 42 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

Pénzügyi díj egyéb pénzügyi kóddal való összerendelése az automatikus késedelmi díjkiíráshoz
A pénzügyi díj két módon érvényesülhet a rendszerben:
Kliensben – Tételkiíráskor a pénzügyi kód kiválasztását követően az Összeg mező mellett található három
pontos négyzet segítségével van lehetőség a pénzügyi díj kiválasztására.
Weben - Az itt megadott díjtípusokat a hallgató ki tudja írni magának a weben (amennyiben engedélyezett
a kiírás a pénzügyi kódra). Csak „Ismétlő vizsga díj”, illetve „Szolgáltatás jogcím” típusnál értelmezhető a
webes felületeken. „Ismétlő vizsga díj” típusú pénzügyi kód csak egy vonatkozhat a hallgatóra,
szolgáltatás esetében a rá vonatkozó pénzügyi kódokhoz tartozó díj típusok unióját jeleníti meg a program.

2.1.4.2. Csoportos összerendelés
A „Pénzügyek/Pénzügyi díjak (48350)” menüponton jogcímtől függetlenül létrehozható a pénzügyi díj. Az
„Alapadatok” fülön meg lehet tekinteni a rendszerben szereplő pénzügyi díj – pénzügyi kód kapcsolatokat.
Valamint megtekinthető a pénzügyi díj összege, sorszáma, megnevezése a tárgykövetelmény és a pénznem
szerkeszthető, valamint beállítható, hogy kötelező-e a tárgyválasztás az adott díjhoz. Tájékoztató adatként
megjelenik a kapcsolódó pénzügyi kód, és ha van, a kód megnevezése is.
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Alapadatok
A csoportos összerendelést úgy tudjuk elvégezni, hogy a felületen az „Alapadatok” fülön a „Hozzáad”
gomb megnyomása után kitöltjük az alapadatokat, majd a „Hozzárendelt pénzügyi kódok” tabulátoron, a
„Hozzárendel” gombot megnyomva, az intézményben található pénzügyi kódok közül, valamennyi
jogcímen belül, kiválasztjuk azokat a pénzügyi kódokat, amelyekhez az „Alapadatok” fülön kitöltött
tulajdonságokkal a díjat létre akarjuk hozni.
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Összerendelés
Az összerendelést követően az „Elvesz” gombbal tudjuk a listát korrigálni. Mentéskor a program
létrehozza az új díjakat a kiválasztott pénzügyi kódokhoz, annyit, ahány pénzügyi kódot hozzárendeltünk.
Innentől a második tabulátoron már csak az egyetlen, kapcsolódó pénzügyi kód tekinthető meg, és a
kapcsolódó pénzügyi kód szerkesztésére a továbbiakban nincs lehetőség, vagyis a „Szerkeszt” gomb
megnyomását követően, a „Hozzárendelt pénzügyi kódok” felületen található két gomb inaktív. Az
összerendeléskor a program csak azt ellenőrzi, hogy a díj és a pénzügyi kód pénznem értéke megegyezik-e,
de azt, hogy az adott megnevezés kódtétellel szerepel-e már díj a pénzügyi kódnál, nem ellenőrzi. Ez azért
van így, mert eltérő sorszámmal, eltérő értékkel több díj is tartozhat a pénzügyi kódhoz, illetve ha egy
korábbi pénzügyi díj érvénytelenítésre került, akkor újra létrehozható.

2.2. Kifizetési jogcímek
Kifizetési jogcímeknek nevezzük az ösztöndíj jogcímeket és az egyéb hallgatói támogatásokkal
kapcsolatos jogcímeket (pl. jegyzet-, tankönyvtámogatás, Erasmus ösztöndíj, Tanulmányi ösztöndíj,
Szociális ösztöndíj, Bursa stb.). Kifizetési jogcímek rögzítésére a „Pénzügyek/Kifizetési jogcímek
(279000)” felületen van lehetőség. A kifizetési jogcímek felvitele, karbantartása megegyezik a befizetési
jogcímeknél leírtakkal.
„Jogcím”: ide egy egyedi kódot kell megadni.,ebből kerül generálásra a későbbiekben a pénzügyi kód.
Javasoljuk, hogy ékezetes karakterek ne legyenek benne, és leginkább betű és szám karaktereket
tartalmazzon. Így később, például az import során könnyebben kezelhető.
„Megnevezés”: célszerű beszédes nevet adni a jogcímnek, mert akik a tételeket kiírják, ebből
tájékozódhatnak a kiírás „típusáról”.
„Jogcím típus”: az intézményben használandó kódtételek: ösztöndíj. További kódtételek felvehetők az
„Adminisztráció/Kódtételek” Befizetési jogcím típusa tábla felületen, azonban az újabban rögzített
típusokra semmilyen programlogika nem fog építeni.
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„Érvényesség kezdete-vége”: Jogcím érvényességi időtartama
A felületről való felvitel mellett lehetőség van a „jobb egeres” import használatára is. Fontos kiemelni,
hogy itt, a „Befizetési jogcímek (80800”)” felületen történik a kifizetési pénzügyi jogcímek importja is.
Azt, hogy egy pénzügyi jogcím be- vagy kifizetési jogcím, egyrészt a jogcím típusa, másrészt a”Kifizetés”
jelölőnégyzet igaz állása határozza meg, amelyet szintén tudunk importálni a rendszerben.

Kifizetési jogcím létrehozása

2.2.1. Kifizetési pénzügyi kódok
A kifizetési pénzügyi kódok létrehozása a „Pénzügyek / Kifizetési jogcímek / Kifizetési pénzügyi kódok
(279200)” felületen történik a befizetési pénzügyi kódok létrehozásával megegyező módon.
A kifizetési pénzügyi kódok a jogcímek alapegységein belül a szervezethez (kötelező) illetve a képzéshez,
szakhoz, szakfeladat típushoz, képzési helyhez való tartozást határozza meg.
A pénzügyi kódok létrehozása importálással nem lehetséges, csak a pénzügyi kódhoz kapcsolódó adatokat
módosító importok használata alkalmazható.

2.2.1.1. Szervezet szintű pénzügyi kód létrehozása
A befizetési pénzügyi kódok szervezete lehet:
- kar (a hallgató képzésének szervezeti egysége, csak olyan hallgatónak írható rá ki tétel, akinek a
szervezeti egysége az adott karhoz tartozik) Ez alól kivételt képez a „Hallgató képzés függetlenül
kiírható” jelölőnégyzet Igaz értékre való beállítása, mert ebben az esetben más kar képzésére járó
hallgatónak is írhatunk ki tételt az adott pénzügyi kódra.
- intézmény (főszervezeti egység, minden hallgatónak kiírható a pénzügyi kódnak tétel)
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja + jogcím (kód)
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Szervezeti egység kiválasztása
Szervezet szintű pénzügyi kód létrehozásnál a „Hozzáad” gomb megnyomás után a generáláshoz az
összerendelő gomb segítségével (mező mellett található három pontos kiválasztó négyzet) kiválasztjuk a
szervezetet, majd ha szükséges, töltjük a további adatokat. A pénzügyi kód és pénzügyi azonosító mező a
mentés után töltődik.

2.2.1.2. Képzés szintű pénzügyi kód létrehozása
Ebben az esetben nem csak azt határozzuk meg, hogy a későbbi kiírás mely szervezethez tartozzon, hanem
azt is, hogy a kiíráshoz tartozó hallgató milyen képzésre jár.
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja (kötelezően kar kód) + képzés kódja + jogcím (kód)
Képzés szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni:
Egyesével:
„Hozzád” gomb megnyomása után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével (három pontos négyzet) a szervezetet (általában kart, a lényeg, hogy a képzéshez tartozó
szervezetet), majd a „Képzés” sorában kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél
a modul típusa csak képzés lehet (szak nem).
Ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
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Képzés szintű pénzügyi kód hozzáadással való létrehozása
Csoportosan:
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk a
szervezetet (általában kart, a lényeg, hogy a képzéshez tartozó szervezetet), majd az „OK” gombot. A
következő felületen a karhoz tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok közül a
szükséges képzéseket. Fontos, hogy itt is csak képzés típusú modulokat válasszunk! Ezután ismét „OK”
gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány képzést kiválasztottunk

2.2.1.3. Képzés helye szintű pénzügyi kód létrehozása
A képzési hely szintű pénzügyi kódokat akkor alkalmazzuk, ha egy képzésen belül több szervezethez
tartozik a hallgatók képzése, és ezeket a kifizetéseket el akarjuk különíteni (például tanári mester
hallgatók). Fontos kiemelni, hogy képzési hely szintű pénzügyi kód csak akkor funkcionál megfelelően, ha
úgy állítjuk össze a kódot, hogy abban a képzés is szerepel.
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
Szervezeti egység kódja (képzés szervezetének kódja) + képzés kódja + képzési hely kódja + jogcím (kód)
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Képzés helye szintű pénzügyi kód létrehozása
Képzési hely szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni.
Egyesével:
„Hozzád” gomb után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével a szervezetet (képzéshez tartozó szervezeti egység), majd a „Képzés” sorában
kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél a modul típusa csak képzés lehet
(szak nem). A „Képzés helye” melletti összerendelő gombbal a listából kiválasztjuk a képzési
helyet (a program ilyenkor a hallgató képzésének szervezeti egységével hasonlítja össze a pénzügyi
kódban szereplő képzési helyet).
Ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
Csoportosan:
A képernyő alján bejelöljük a „Képzési hely” jelölőnégyzetet.
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk
a képzés szervezetét, majd „OK” gombot nyomunk.
A következő felületen a szervezethez tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok
közül a szükséges képzéseket (többet is kijelölhetünk). Fontos, hogy itt is csak képzés típusú
modulokat válasszunk!
Majd a következő, szintén a szervezeteket tartalmazó felületen adjuk meg a képzési helyet (hallgató
képzésének szervezeti egységének felel meg).
Ezután ismét Ok gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány képzési helyet
kiválasztottunk.

2.2.1.4. Szak szintű pénzügyi kód létrehozása
Erre a típusra akkor lehet szükség, ha egy képzésen belül a különböző szakokra érkező kifizetéseket
kívánjuk elkülöníteni. (Több szakos képzések esetén.)
Ebben az esetben a pénzügyi kód generált neve a következő adatokból áll:
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Szervezeti egység kódja (képzés szervezetének kódja) + képzés kódja +szak kódja+ jogcím (kód)
Szak szintű pénzügyi kódot kétféle módon lehet létrehozni.
Egyesével:
„Hozzád” gomb után először a „Szervezet” mezőben kiválasztjuk az összerendelő gomb
segítségével a szervezetet (képzéshez tartozó szervezeti egység), majd a „Képzés” sorában
kiválasztjuk a képzést. Fontos, hogy a második összerendelésnél a modul típusa csak képzés lehet
(szak nem). „Szak” melletti összerendelő gombbal a listából kiválasztjuk a szakot (a program
ilyenkor nézi a kiírás félévét is, és adott féléven hasonlítja össze a hallgató képzéséhez tartozó
szakokat a pénzügyi kód szak beállításával),
Ezt követően töltjük a szükséges adatokat.
Csoportosan:
A képernyő alján bejelöljük a „Szakos összerendelés?” jelölőnégyzetet.
Megnyomjuk a képernyő alján az „Összerendelés” gombot. A feljövő felületen először kiválasztjuk
a képzés szervezetét, majd Ok gombot nyomunk.
A következő felületen a szervezethez tartozó képzések között választhatunk, jelöljük ki a modulok
közül a szükséges képzéseket (többet is kijelölhetünk). Fontos, hogy itt is csak képzés típusú
modulokat válasszunk!
Majd a következő, szintén a szervezeteket tartalmazó felületen adjuk meg a szakot. Ezután ismét Ok
gombot nyomunk. A program annyi új kódot generál, ahány szakot kiválasztottunk.

2.2.1.5. Szakfeladat szintű megbontás
Elsősorban költségvetési intézmények esetében szükséges lehet az alaptevékenységhez, illetve a kiegészítő
tevékenységhez kapcsolódó kifizetéseket elkülöníteni. Ez általában a hallgató finanszírozási formája
alapján különül el, amelyet a korábban tárgyalt pénzügyi kódok szintjén a gazdasági rendszer nem fog
tudni elkülöníteni, hiszen a hallgató finanszírozási formája a hallgató adott félévéhez tartozó adat.
A pénzügyi kódok fent tárgyalt minden szintjén (szervezet szint, képzés szint, képzési hely szint és szak
szint) tovább bonthatjuk a pénzügyi kódokat –A (alaptevékenység) és –K (kiegészítő tevékenység) szerint.
Ebben az esetben a program az egyedi létrehozások esetében („Hozzáad” gomb) minden felvitelnél két
sort generál, a fent leírtaknak megfelelő generált neveket kiegészíti egy –A, illetve egy –K értékkel, és a
„Szakfeladat típus”, oszlopszerkesztéssel kitehető mezőbe pedig az „Államilag támogatott” vagy a
„Költségtérítéses” értéket teszi. Az összerendelések esetében először feljön egy ablak, amelyben
kiválaszthatjuk – akár minkét típus megjelölésével – hogy milyen szakfeladat típussal kívánjuk létrehozni a
pénzügyi kódokat. A kiválasztott érték alapján a program kiegészíti a jelölésnek megfelelő –A vagy – K
értékkel, és ha mindkettőt választunk, minden létrehozott pénzügyi kódot megdupláz a rendszer, a
megfelelő betűkóddal.
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Szakfeladat típus kiválasztása
Innentől a program elvárja, hogy a hallgatónak legyen olyan féléves sora, amely a kiírásban szereplő
félévvel megegyezik, és ennek pénzügyi státusza (pénzügyi státusz2) egyezzen meg a pénzügyi kódhoz
tartozó státuszba sorolt értékek egyikével (a tanulmányi státusz ilyenkor tetszőleges). Az –A végű kódokra
az „Államilag támogatott”, „Állami ösztöndíjas”, „Állami részösztöndíjas”, „Közszolgálati ösztöndíjas”,
illetve az „Egyéb” pénzügyi státusz2 értékkel rendelkező hallgatóknak írhatunk ki tételt. A –K végű
kódokra a „Költségtérítéses” és „Önköltséges” hallgató esetében hozhatunk létre új kiírást. Az, hogy a
program a szakfeladat szerinti megbontást használja-e, a PU_SZAKFELADATKEZELES paraméter
beállításától függ. I állás esetén a fenti módon jönnek létre a pénzügyi kódok, és innentől hasonlítja össze a
rendszer a hallgató kiírás félévének megfelelő féléves finanszírozási formáját a kiírás pénzügyi kódjában
szereplő szakfeladat típussal.
Érdemes figyelni rá, hogy ha ezt a beállítást választjuk, a korábbi, szakfeladat nélküli pénzügyi kódjainkat
nem tudjuk már használni.
A paramétert állítgatni nem szabad!

2.2.1.6. Fontos tudnivalók a pénzügyi kódok létrehozására vonatkozóan
A befizetési pénzügyi kódok létrehozásakor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
-

-

-

egy jogcím alatt különböző szervezetekhez tartozó pénzügyi kódok is lehetnek, akár különböző
képzésekkel. A jó átláthatóság kedvéért javasolt minden karhoz tartozóan ugyan az alatt a jogcím
alatt kezelni az azonos befizetés típusokat. Az egyéb adataik, ld. később, akár pénzügyi kódonként
is eltérhetnek.
egy pénzügyi kód (generált név) egyszerre, érvényes állapotban csak egy létezhet a rendszerben.
Vagy csak egy ilyen kód lehet, vagy az ugyan ilyen kód érvényességének lejártnak kell lennie, és a
„Törölt” jelölőnégyzetnek, igaz állapotúnak.
pénzügyi kód törlésénél, ha nem tartozik kiírás a pénzügyi kódhoz, a sort lehet fizikailag törölni a
rendszerből. Ha tartozik hozzá, a program törléskor figyelmeztet, hogy a kódhoz kiírás tartozik, és
csak az érvényesség végét állítja az aktuális dátumra, illetve beállítja a törölt jelölőnégyzetet.
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amennyiben a pénzügyi kódra a törlést követően ismét szükség van, vagy valamely adatát
módosítani szeretnénk (törölt pénzügyi kód nem módosítható, és szükség lehet például valamelyik
számlás adat módosítására a törlést követően), használjuk a „Törlés visszavonás” funkciót. A
törlés visszavonását követően a „Törölt” jelölőnégyzet hamis értéket vesz fel, így a kód ismét
szerkeszthető. Ha csak valamely adatát szeretnénk módosítani, akkor szerkesztés után ezt tegyük
meg, a mentést követően az érvényesség vég dátuma miatt a „Törölt” jelölőnégyzet visszaáll
igazra. Amennyiben továbbra is szükséges a kód használata, a szerkesztést követően módosítsuk az
érvényesség végdátumát is. Amennyiben az jövőbeni lesz, mentéskor nem áll vissza a „Törölt”
jelölőnégyzet igaz állásra.
Törölt állapotú, lejárt érvényesség végdátumú pénzügyi kódra sem adminisztrátor, sem hallgató
által nem lehet tételt kiírni.
célszerű, hogy egy jogcím alatt a megbontás ugyan az legyen, tehát intézményi, kari, kollégiumi
vagy képzés szintű.

2.2.2. A kifizetési pénzügyi kódok további adatai
2.2.2.1. Kifizetési dátumok rögzítése
A kifizetési pénzügyi kódokhoz kapcsolódóan kifizetési időszakoknak megfelelően meg kell adni a
kifizetési dátumokat. Ezeket a dátumokat tervezett kifizetési dátumnak kell tekinteni. Ahhoz, hogy egy
kifizetési kódra tételt lehessen kiírni, legalább egy kifizetési dátumnak léteznie kell a kifizetési kódhoz. A
kifizetési dátum mező melletti naptár navigátor segítségével felrögzíthetőek a dátumok. Egy kifizetési
pénzügyi kódhoz több kifizetési dátum is rögzíthető.

Kifizetési dátumok rögzítése
A Kifizetési időpontokat egyesével egymás után visszük fel, a „Szerkeszt”, majd a belső „Hozzáadás”
gombokat használva. A kifizetési időpont megadása után a „Mentés” gombbal rögzíthetjük a dátumot.
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Több időpont megadásakor ezt időpontonkénti ismételt „Hozzáadás”-sal és „Mentés”-sel végezzük el. Pl.
Egy félévben, havi rendszerességgel fizetjük a tanulmányi ösztöndíjat, ezért a megadott félévre minden
hónap elejére megadunk egy kifizetési időpontot. Félév végén a korábbiak helyett új kifizetési dátumokat
rögzíthetünk. A korábbi kiírásoknál az eredeti dátumok maradnak meg, az új dátumok előremenetben
lesznek érvényesek a kiírásokra. Csoportosan a törlése a „Töröl mind” gombot lehet csak alkalmazni.
Egy-egy kifizetési pénzügyi kódra csak akkor lehet tételt kiírni, ha a pénzügyi kód érvényes, illetve a
pénzügyi kódhoz legalább egy kifizetési dátum tartozik. Ennek az az oka, hogy kifizetési tétel kiírásakor a
program nem kér tervezett dátumot, azt mindig a pénzügyi kódból veszi, és a tervezett dátumok alapján
válogatja le később a kifizetési lista tételeit. Amennyiben egy pénzügyi kódhoz több kifizetési dátum is
tartozik, tételkiíráskor annyi sort generál a rendszer, ahány kifizetési dátumot talál a pénzügyi kódnál. (Ezt
az import során annyiban lehet szabályozni, hogy a felhasználó dönthet az aktuális dátumnál korábbi
dátumok felhasználásáról).
Ha egy kifizetési dátum egy pénzügyi kódnál már nem szükséges annyiban, hogy arra a dátumra már nem
akarunk kiírást létrehozni, nyugodtan törölhetjük azt a pénzügyi kódból; a korábban létrehozott kiírásnál
megmaradnak a kiírás létrehozásakor a pénzügyi kódhoz rögzített dátumok. (A fentiek miatt semmiképpen
nem szükséges félévenként új pénzügyi kódokat rögzíteni, a dátumok cseréjével felhasználhatóak a korábbi
kódok a következő félévekre is.) Az egyszeri kifizetések esetében is hasonlóan törölhetőek a dátumok és
újak rögzíthetőek, miután létrehoztuk az adott tervezett határidőre szóló kiírásokat.
Jogcímtől független, csoportos módosításra a „Pénzügyek / Kifizetési pénzügyi kódok (16450)” felületen
van lehetőség.

2.2.2.2. Alapadatok tabulátorfül adatai
Az „Alapadatok” tabulátor fülön tölthető mezők:
- „Szervezet”: a pénzügyi kód szervezeti egysége
- „Képzés”: a pénzügyi kód képzése (képzés szintű a pénzügyi kód)
- „Képzés helye”: a pénzügyi kód képzéséhez kapcsolódó képzési hely (képzési hely szintű pénzügyi
kód esetén)
- „Pénzügyi kód”: csak mentéskor töltődik, a program generálja az értékét, a befizetési pénzügyi
kódnál leírtak szerint.
- „Megnevezés”: beszédes nevet adhatunk a kódnak, nem kötelező.
- „Szak kód”: csak szakszintű létrehozás esetén van töltve.
- „Pénzügyi azonosító”: egy szám érték, szintén a program generálja, és a pénzügyi kód egyedi
azonosítására szolgál. Mentéskor a program tölti.
- „Érvényesség kezdete”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható.
- „Érvényesség vége”: kötelező mező, ha kitöltöttük a jogcímnél, onnan öröklődik, de felülírható.
„APEH sor”: a pénzügyi kódra vonatkozó APEH sor beállítására szolgál.(Jelenleg a jogszabályi
változások miatt nem használjuk.)
- „Témaszám”: kiválasztható a pénzügyi kódra vonatkozó témaszáma korábban feltöltött témaszám
adatok közül.
- „Főkönyvi szám” kiválasztható a korábban rögzített főkönyvi számok közül.
A felületen található jelölőnégyzetek:
- „Juttatási alapkar”: intézmény specifikus jelölőnégyzet.
- „Hallgató képzés függetlenül kiírható”: a jelölőnégyzet beállításával lehet engedélyezni, hogy adott
pénzügyi kódra az ügyintézőnek lehetősége legyen szervezet függetlenül a tételkiírásra. Vagyis
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ebben az esetben nem vizsgálja a program, hogy a hallgató képzéséhez tartozó képzés szervezeti
egysége megegyezik-e a pénzügyi kód szervezeti egységével. A jelölőnégyzet csoportosan
beállítható.
A felület alsó felén láthatóak a pénzügyi kódra vonatkozó kifizetési dátumok!

2.2.2.3. Kiegészítő adatok tabulátorfül adatai
A „Kiegészítő adatok” tabulátorfülön a korábban „Pénzügyek/ Szakfeladat kódok rögzítése (39150)”
felületen feltöltött szakfeladat kódok közül lehetséges a pénzügyi kódra vonatkozó szakfeladatkód
kiválasztása.
Ugyan itt van lehetőség beállítani a kifizetési tételre vonatkozó VPOS kódot is. A beállításra a hallgatói
visszafizetések kezelése miatt van szükség, amennyiben az intézményben a visszafizetés bankkártyával
engedélyezett.

Pénzügyi kód kiegészítő adatai
A „Juttatásképes tanulmányi státuszok”, a „Juttatásképes pénzügyi státuszok” és a „Juttatásképes
képzések” tabulátor fülön lévő funkciók a Juttatásképességi beállítások fejezetben kerülnek ismertetésre.

2.2.3. Juttatás képesség beállítások
Az ösztöndíj kifizetések szabályozására két felület szolgál, ahol meg lehet adni intézményi szinten vagy
pénzügyi kódonként a juttatásképesség feltételeit. A feltétel különböző helyeken érvényesül: a kifizetési
lista készítésnél és a Giro generálásnál mindenképpen, de a pénzügyi kódonként történő juttatásképesség
beállítás már az kifizetési tétel importnál és a kifizetési tétel manuális kiírásnál is ellenőrzésre kerül. A
juttatásképesség vizsgálat azonban minden említett funkciónál szükség esetén kikapcsolható.
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2.2.3.1. Juttatásképesség szabályozása intézményi szinten
A „Pénzügyek / Státusz beállítás ösztöndíj kifizetéshez (55850)” felületen lehetőség van meghatározni,
hogy az intézményben mely tanulmányi- és pénzügyi státuszokra lehetséges az ösztöndíj kifizetés.
A felület felső részében a tanulmányi státuszok, a felület alsó részén pedig a pénzügyi státuszok
juttatásképességét lehet szabályozni. A „Szerkeszt” gomb megnyomását követően a listából ki kell
választani azon státuszokat, ahol engedélyezni szeretnénk a juttatásképességet, majd a „Juttatásképes”
jelölőnégyzetet bepipálásával a mentést követően engedélyezésre kerül a kifizetés.

Státusz beállítás ösztöndíj kifizetéshez

2.2.3.2. Juttatásképesség szabályozása pénzügyi kódonként
Az intézményi alap juttatásképességi beállítások pénzügyi kódonként szűkíthetőek tanulmányi – és
pénzügyi státuszra, valamint képzésre vonatkozóan.
A „Pénzügyek / Kifizetési pénzügyi kódok (16450)”, vagy a „Pénzügyek / Kifizetési jogcímek / Kifizetési
pénzügyi kódok (279200)” felületen „Szerkesztés” után a belső „Hozzáad” gombbal a „Juttatásképes
pénzügyi státuszok” és a „Juttatásképes tanulmányi státuszok” fülön azokat a státuszokat rendelhetjük az
adott pénzügyi kódhoz, amelyekre az adott ösztöndíj típus kifizethető. Minkét státusz típus esetében státusz
1 mező kerül figyelésre. Ugyan így hozzárendelhetőek a „Juttatásképes képzések” fülön a pénzügyi
kódhoz kapcsolódó képzések is. Továbbá lehetőség van a „Külföldi finanszírozás” fülön a juttatásképes
külföldi finanszírozási forma hozzárendeléséhez.
A képzések esetében érdemes a feltételnek megfelelő képzéseket leszűrni, például tagozat illetve képzési
szint szerint.
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Juttatásképes tanulmányi státuszok

Juttatásképes pénzügyi státuszok
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Juttatásképes képzések

Juttatásképes külföldi finanszírozási formák
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Lehetőség van arra is, hogy egy adott képzésre vonatkozóan határozza meg az intézmény, hogy mely
pénzügyi kódokra engedélyezni a kifizetést. Ez ugyanaz a beállítás, mint amit a pénzügyi kódoknál
végzünk el, de ebből az irányból képzésenként tekinthetjük meg, hogy az adott képzés esetén mely
pénzügyi kódokra történhet kifizetés.
A „Képzések (115600)” és a „Szervezeti egységek / Képzések (200000)” menüpontokon Juttatásképes
pénzügyi kódok tabulátor fülön van lehetőség az összerendelés elvégzésére és megtekintésére.

Képzéshez juttatásképes pénzügyi kód hozzárendelése
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2.3. Pénzügyi jogosultságok
A "Pénzügyek (78600)/Befizetési jogcímek (80800)" felületen a "Jogosultság" tabulátor fülön különböző
pénzügyi jogcímekhez megadhatunk szerepköröket, amelyek a megadást követően csak az adott pénzügyi
jogcím típusnak, vagy típusoknak megfelelő pénzügyi kódokat láthatják és kezelhetik kiíráskor, illetve
azokhoz kapcsolódó tételeket szerkeszthetik. Szerkesztés után kell kiválasztani a belső „Hozzáad”
segítségével, a vonatkozó szerepköröket. Ha az adott sorra vonatkozóan beállítjuk az „Exkluzív” pipát is,
akkor az adott jogcím kizárólag ezekkel jogosultságokkal érhető el. (Jelenleg ez a beállítás nem
használható.)
A „Módosítható?" jelölőnégyzet állása segítségével külön lehet szabályozni adott jogcímre vonatkozóan a
láthatósági és a módosítási jogosultságot. Amennyiben a „Módosítható?" jelölőnégyzet állása hamis, akkor
a hozzárendelt szerepkörrel csak láthatósági jogosultsága van a felhasználónak az adott jogcímre
vonatkozóan. Igaz állás esetén a felhasználónak teljes jogosultsága van az adott szerepkörrel.
A „Más szervezet kiírását is láthatja” jelölőnégyzet beállítása esetén a jogcímhez rendelt
szerepkörön belül láthatóak lesznek azok a kiírások is, amelyek pénzügyi kódjának szervezetére nem
rendelkezik jogosultsággal a belépett felhasználó.
A jogosultság valójában a pénzügyi kódra vonatkozik: a felhasználó szerepköre mindig szervezethez
kötődik, ennek kell megegyeznie a pénzügyi kód szervezeti egységével.

Adott szerepkörre vonatkozó jogosultság beállítása
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3. Befizetési tételek
3.1. Befizetési tételek létrehozása
A befizetési jogcímekhez kapcsolódnak a kiírt tételek, melyek megfelelnek a hallgatók részére kiírt
befizetési kötelezettségeknek. A hallgatók csak olyan tételt tudnak kiegyenlíteni a tanulmányi rendszeren
keresztül, amelyek korábban kiírásra kerültek számukra. A kiírást végezheti ügyintéző a kliens felületről
indulva, de az intézmény által szabályozott szigorú keretek között a hallgató magának is létrehozhat
fizetési kötelezettséget. A harmadik típus a rendszer által biztosított automatizmus. Ez jelenleg a késedelmi
díj, a diákigazolvány igénylés illetve a díjköteles kérvény kapcsán működik.
Ügyintéző általi tétel létrehozásra szolgáló felületek
Lehetőség van hallgatónkénti és csoportos tételkiírásra is az alábbi felületeken:
 Hallgatók (5400) / Hallgató pénzügyei (12000) / Kiírt tételek (12400)
 Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Kiírt tételek (106200)
 Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Kiírt tételhez befizető rendelése (181000)
Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Tételcsoportok (5500) / Kiírt tételek (5550)
 Szervezeti egységek (28000) / Képzések (200000) / Pénzügy (255800) / Kiírt tételek (256700)
 Képzések (115600) / Pénzügy (171400) / Kiírt tételek (172300)
 Kollégiumok (1800) / Pénzügy (105000) / Kiírt tételek (105200)
 Kollégiumok (1800) / Pénzügy (105000) / Tételcsoportok (13150) / Kiírt tételek (13300)
 Pénzügyek (78600) / Tételcsoportok (80000)/ Kiírt tételek (80100)
 Pénzügyek (78600) / Tételcsoportok (80000)/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181200)

3.1.1. Hallgató felőli befizetési tétel kiírása
Amennyiben egy adott hallgatónak szeretnék egy új tételt kiírni, akkor azt a „Hallgatók / Hallgató
pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” felületen lehet megtenni.

3.1.1.1. Részletes adatok fül
Új tételt a „Hozzáad” gomb segítségével lehet létrehozni, a létrehozás során meg kell adni bizonyos
kötelező (zöld mezők) adatokat, különben a program nem engedi a mentést.
Felületen található kötelező mezők:
- „Megnevezés”: Itt a kiírt tétel nevét kell megadni. Előnyös beszédes nevet adni a tételnek, mely
egyértelművé teszi a hallgató és az ügyintéző számára is az összeghez tartozó befizetés
típusát/jellegét. Például, ha van egy költségtérítési díj, melyet egy adott félévre írok ki a hallgatónak
célszerű az alábbi módon létrehozni: Költségtérítési díj 2014/15/1. Az elnevezésből látszik, hogy ez
egy költségtérítési díj, mely a hallgató 2014/15/1-es félévéhez tartozik. A „Megnevezés” mező
melletti három pontos kiválasztó négyzetre kattintva, ha a pénzügyi kódhoz tartozó díjtípusok közül
kiválasztásra kerül egy díj, akkor a kiírásban a „Megnevezés” mező automatikusan feltöltésre kerül
a díjtípus nevével. A „Megnevezés” mező melletti törölő gombra kattintva megszüntethető a kiírás
– díjtípus kapcsolat.
- „Összeg”: Numerikusan kitölthető az összeggel, amely a hallgató befizetési kötelezettsége az adott
díjra. Amennyiben fix összegek (díjak) tartoznak egy adott pénzügyi kódhoz, akkor a mező mellett
található három pontos négyzet segítségével van lehetőség az összeg és a díj típus megadására. Ha
így szeretnénk kiválasztani az összeget, előbb a pénzügyi kódot kell megadnunk. A kiírt tétel értéke
nem lehet 0. Az összeg addig módosítható, amíg a tétel státusza aktív. Ha a tétel teljesített, akkor
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már csak akkor módosítható, ha korábban a tételhez díjat rendeltünk: azonos összegű, de eltérő díj
típussal rendelkező, azonos pénzügyi kódhoz tartozó díjra váltható a díj.
„Állapot”: A mező értéke a mentés során automatikusan „Aktív” státuszra áll. A mező értéke lehet
„Aktív” / „Teljesített” / „Törölt” a befizetés státuszának függvényében. A mező értéke nem
szerkeszthető, a kiírásra vonatkozó műveletek hatására módosul, úgy, mint tranzakció létrehozása
vagy törlés.
 „Aktív” – befizetésre váró tétel
 „Feldolgozás alatti” – befizetési tételnél csak a webes felületen, bankkártyánál
értelmezhető, ott akkor látszik feldolgozás alattinak a tétel, ha a bank még nem adott
egyértelmű on-line választ a hallgató befizetési kezdeményezésére, vagyis a kapcsolódó
bankkártyás tranzakciók valamelyike on-line függő státuszú. Az ügyintéző számára ez a
tétel a kliens program felől aktívnak látszik. A WEB-en azért fontos az elkülönítés, mert a
hallgató kizárólag aktív tételről indíthat befizetést, így ez ebben az esetben, a túlfizetések
elkerülése érdekében tiltott.
 „Teljesített” – befizetett tétel, ahol a kiíráshoz kapcsolódó tranzakciók értéke nagyobb/
egyenlő a kiírás összegével.
 „Törölt” – Stornózott tétel
„Pénzügyi kód”: A pénzügyi kód megadása előtt ki kell választani az „Összeg” mező alatt található
rádiógombok segítségével, hogy „Képzés” vagy „Szervezeti egység” szintű pénzügyi kódú kiírást
szeretnénk. A kiválasztásnak megfelelően a pénzügyi kód mező mellett található három pontos
négyzetre kattintva azok a pénzügyi kódok jelennek csak meg, melyekre a rádiógomb segítségével
előzetesen megadtuk a szűkítést. A felugró ablakban ki kell választani a kiírásnak megfelelő
pénzügyi kódot. A mező értéke nem szerkeszthető, csak a három pontos négyzet segítségével
módosítható még a mentés előtt, mentést követően csak addig módosítható, amíg aktív a tétel
státusza.
 „Képzés” rádió gomb választás esetén a hallgató képzéséhez/képzéseihez tartozó pénzügyi
kódok jelennek meg.
 „Szervezeti egység” rádió gomb választás esetén a hallgató szervezeti egységéhez, valamint a fő
szervezeti egységhez vagy kollégiumokhoz tartozó pénzügyi kódok jelennek meg.
„Félév (ciklus)”: Legördülő mező segítségével van lehetőség kiválasztani a kiíráshoz tartozó
félévet. Itt azt a félévet kell választani, melyhez a befizetés tartozik. A mező értéke mentés után
módosítható.
„Szolgáltatás teljesítése”: Itt adjuk meg a szolgáltatás teljesítésének legkorábbi dátumát. Ennek a
dátumnak kisebb vagy egyenlőnek kell lennie, mint a „Fizetési határidő”-nél megadott dátum.
„Fizetési határidő”: A fizetési határidő mezőnél megadott dátumnak nagyobbnak vagy egyenlőnek
kell lennie, mint a „Szolgáltatás teljesítése” mezőnél megadott dátum. A mező értéke a mentést
követően módosítható. A program a különböző ellenőrzési funkciók során erre a dátumra figyel,
vagyis azt a tételt tekinti tartozásnak, amely tétel fizetési határideje kisebb, mint az aktuális dátum.
A PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS paraméter 1 állása esetén a mező automatikusan töltődik
a szolgáltatás teljesítése + pénzügyi kódnál megadott érték eredményével.
„Kiírás dátuma”: A mezőt automatikusan tölti a program az aktuális nap dátumával.

A fenti, kötelező mezők kitöltését követően a „Mentés” gombra kattintva létrehozásra kerül a hallgató
számára a kiírt tétel.
Amennyiben az intézményben a PU_SZAKFELADATKEZELES paraméter értéke I, célszerű sorrendben
először a képzést és a félévet kitölteni, ezt követően pénzügyi kódot választani, mert a képzés és félév
alapján a program a pénzügyi kódok közül a hallgató adott féléves pénzügyi státuszának megfelelő
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pénzügyi kódokat kínál fel a rendszerből. Ha nem így járunk el, és nem a státusznak megfelelő
szakfeladattal rendelkező kódot választunk, a program hibaüzenetet küld, és nem jön létre a kiírás.
A kötelező mezőkön kívül lehetőség van egyéb, a kiíráshoz kapcsolódó adatok megadására is.

Kiírás részletes adatai
Egyéb mezők:
- „Hallgató képzése”: A mező mellett található kiválasztó gomb megnyomását követően a
hallgatóhoz rendelt képzések között választhatunk, rendelhetjük hozzá a kiíráshoz. A
PU_SZAKFELADATKEZELES paraméter I állása esetén mindenképpen célszerű kitölteni még a
pénzügyi kód kiválasztása előtt. Ettől eltérő esetében csak akkor érdemes tölteni, ha a pénzügyi kód
szervezet szintű, és a későbbi kimutatásokhoz, statisztikákhoz szükséges az intézmény számára,
hogy melyik képzésre vonatkozik a hallgató kiírása vagy befizetése. Amennyiben a pénzügyi kód
képzés szintű, a mező értékét a program automatikusan tölti, töltése ilyenkor kötelező.
- „Képzés” A „Hallgató képzése” mezővel együtt értelmezhető, a hallgató képzésére vonatkozó
képzés adatait tartalmazza.
Amennyiben a pénzügyi kód képzés szintű, a képzés és hallgató képzése mező is kötelező. Ha
szervezet szintű a kód, a hallgató képzése és a képzés mező csak egyszerre tölthető.
- „Tárgy”: Ezt a mezőt akkor kell tölteni, ha egy adott tárgyhoz kötődik a hallgató befizetése,
például ismételt vizsga vagy szolgáltatási díj típusú pénzügyi kódhoz tartozó kiírás esetén. A mező
mellett található három pontos négyzet segítségével lehetőség van kiválasztani az adott tárgyat,
melyhez a kiírás tartozik. A tárgyak listája a hallgató által felvett tárgyakból áll össze. A tárgy
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mezőben szereplő adatot is látja a hallgató a weben. Ismétlő vizsga díj kiírás esetén minden esetben
célszerű megadni, mert a rendszerbe épített logikák csak ebben az esetben fognak működni.
- A „Kiíró” mező a tétel létrehozásakor automatikusan feltöltésre kerül, értéke a létrehozó személy
neve lesz.
- Amennyiben a kiírt tételnél módosítás történik („Szerkeszt” gomb használatával), akkor a
„Módosító” neve (mindig az utolsó módosító), a „Módosítás ideje” (utolsó módosítás), és a
módosítások számra is látható lesz a felületen („Hányadik módosítás”).
- A tétel törlése esetén a „Sztornózó” mezőbe feltöltésre kerül a törlést végző személy neve.
- „Igazolás dátuma”: Akkor kerül az érték felöltésre (automatikus), amikor a hallgató befizeti az
adott tételt.
A felületen található jelölőnégyezetek:
- „Adóigazolást kér”: Már nem vehető igénybe adójóváírás a hallgató a befizetései után, így ezt a
jelölőnégyzetet nem használjuk.
- „Pénzügyi rendezést nem igényel”: A négyzet állásának a számlanyomtatásnál van jelentősége. A
számla nyomtatási sablonjában hivatkozhatunk a jelölő négyzet értékére, amelynek alapján
rendezést nem igénylő számlát állíthatunk ki aktív tételről is a vevő számára. (Erre például a
helyesbítés esetén van szükség, amikor a számlás tranzakciót visszavonjuk, és kézi számlarögzítést
alkalmazunk, de a vevő már átutalta az összeget.)
- „Kötelező”: A négyzet bepipálásával a kiírt tétel teljesítését kötelezővé lehet tenni. A négyezet
alapestben be van pipálva kivéve, ha a hallgató a tételt WEB-ről írta ki magának.

3.1.1.2. Hallgató fül
Ezen a felületen a létrehozást követően megjelenik a kiíráshoz tartozó hallgató Neptun kódja, Vezeték – és
Keresztneve. Mivel a csoportos felületeken, ahol több hallgató kiírását egy listában látjuk, szintén ez a
felület jelenik meg, ezért van szükség erre a tabulátorfülre.

Hallgató tabulátor fülön megjelenő adatok
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3.1.1.3. Megjegyzés fül
A megjegyzés fülön szereplő text mező szabadon tölthető. Például, ha a hallgató tétele törlésre kerül, akkor
a törlés előtt érdemes ide bejegyezni, hogy a tétel miért került törlésre. Ebben az esetben figyelni kell arra,
hogy először a „Szerkeszt” gomb megnyomását követően fel kell vezetni a kívánt megjegyzést, amit el
kell menteni, majd ezt követően kerüljön csak stornózásra a tétel. Ez azért fontos, mert stornózást követően
nincs lehetőség a tétel bármilyen jellegű módosítására. A megjegyzés fül tartalmát intézményi beállítás
alapján lehetőség van a számla megjegyzés mezőjében is megjeleníteni (számlatömb, megjegyzés,
imposition.note hivatkozás). Itt például a befizetős számára közölhetünk információt, például, hogy az
átvállalt költségtérítés milyen százalékban fedi le a hallgató teljes költségtérítését, stb.

3.1.1.4. Diákhitel fül
A felületen a kiíráshoz kapcsolódó Diákhitel engedményezéssel, ill. a Diákhitel2-vel kapcsolatos adatok
rögzítése történik. Megtekinthetőek a kapcsolódó adatok. Részletes leírás a működésről a Diákhitel c.
dokumentációban található.

Diákhiteles adatok

3.1.1.5. Díjtípus fül
Ide akkor kerül adat, ha a hallgató írta ki saját magának a tételt, vagy a pénzügyi kód kiválasztása után a díj
típusok közül választottuk ki az összeget. A különböző pénzügyes feltételvizsgálatok csak akkor működnek
helyesen, ha a díj típus hozzárendelésre került a tételhez. A kiírás – díjtípus kapcsolat megszüntetése a
„Részletes adatok” tabfülön a „Megnevezés” mező melletti törlő gombbal lehetséges.
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Díjtípus fül

3.1.1.6. Részletfizetési dátumok fül
Amennyiben a hallgató számára engedélyezésre kerül a részletfizetés, akkor ezen a felületen fel lehet
osztani a hallgató tételeit az engedélyezett részletfizetési összegeknek megfelelően. Kijelöljük azokat a
dátumokat, amelyekre a megbontást el akarjuk végezni. Ekkor a program annyi részkiírásra bontja a tételt,
ahányat bejelöltünk, és a fizetési határidő a kiválasztott értékekkel fog megegyezni, illetve a főkiírás az
alkiírások közül legkésőbbi dátummal rendelkező, azonos értéket kap.

Részletfizetés
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3.1.1.7. Jogi státuszok fül
Amennyiben az intézmény használja a „Pénzügyek / Jogi státuszok felületen (47350)” a tartozással
rendelkező (lejárt esedékességű, aktív tétellel rendelkező) hallgatók esetén a jogi státuszkezelést, akkor
adott kiírásra vonatkozó jogi státusz itt tekinthető meg. Részletes leírás a Fizetési felszólítás fejezetben.

Kiíráshoz kapcsolódó jogi státusz adatok

3.1.1.8. Extra fül
Lehetőség van az „Extra 1”, „Extra 2”, Extra 3” mező töltésére. Az „Extra 1”, „Extra 2” szabadon
tölthető mezők, az „Extra 3” mezőben az intézmény általa „Kiírás extra3” kódtételek közé feltöltött
értékek kiválasztására van lehetőség.
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Extra mezők

3.1.1.9. Kérvények fül
Amennyiben egy hallgató kiírt tételéhez közvetlenül kapcsolódik egy kérvény, akkor a kérelem és a hozzá
tartozó határozat itt is megtekinthető. A kérvény, amelyet a hallgató leadott, a soron állva, dupla egér
kattintással érhető el, a határozat a képernyő alsó részén található gombon keresztül. Természetesen ez a
kérvény a hallgató leadott kérvényeinél is megtalálható.

Kiíráshoz kapcsolódó kérvény
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3.1.1.10. Tranzakció ellenőrzés fül
A felületen a függő bankkártyás tranzakciókat ellenőrizhetjük adott kiírásra vonatkozóan. A „Függő
tranzakciók” gomb a felület szerkesztése nélkül is használható.

Függő tranzakciók lekérése

3.1.1.11. Felszólítások
Amennyiben az intézmény használja a „Pénzügyek / Jogi státuszok felületen (47350)” a tartozással
rendelkező (lejárt esedékességű, aktív tétellel rendelkező) hallgatók esetén a programból való felszólítás
generálást, akkor ezen a felületen jelennek meg a hallgatóhoz tartozó felszólítások (tételhez kapcsolódóan).
Ld. Felszólítások fejezet.
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Kiíráshoz kapcsolódó felszólítás

3.1.2. Szervezeti egység felőli befizetési tétel kiírása – Kiírt tételek
felület
A „Szervezeti egységek / Pénzügy / Kiírt tételek (106200)” felületen lehetőség van arra, hogy szervezeti
egység szinten kezeljük a hallgatók számára kiírt tételeket. Itt, ha összesítésen van mind a státusz, mind a
félév szűrő, akkor a felületen megjelenik státusztól és félévtől függetlenül minden a szervezeti egységre
vonatkozó pénzügyi kódon kiírt tétel. Bármely soron állva a képernyő alsó részében a kiválasztott tételre
vonatkozó adatok jelennek meg, megegyező módon, mint a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek
(12400)” felületen. (Amennyiben a szervezet alárendelt szervezeteihez történt kiírásokat is látni szeretnénk
– például a Szervezeti egységeknél a fő szervezetet választva minden karra vonatkozó kiírást – akkor
használjuk a képernyő alsó részén található „Rekurzív” jelölőnégyzetet. A jelölőnégyzet hatására minden
olyan pénzügyi kódra történt kiírás látszik a felületen, amely a szervezeti egységek fa szerkezetében a
kiválasztott szervezet alatt helyezkedik el.)
A felületen állva lehetőség van szűrők használatára:
„Státusz”: A kiírt tétel státuszára vonatkozóan lehet szűkíteni a listázandó kiírt tételeket.
 Aktív
 Bank által visszautasított
 Feldolgozás alatt
 Teljesített
 Törölt
„Félév”: A kiírt tétel félévére vonatkozóan lehet szűkíteni a listázandó kiírt tételeket.
„Szervezeti egység”: Itt két értékre kereshetünk: „Szervezeti egység” – a pénzügyi kód szervezeti egysége
szerint szűri meg a tételeket; „Képzés helye” – a képzési hely szerint szűri a tételeket. Az első esetben a
felettes (Szervezeti egységek) felületen kiválasztott szervezeti egységnek felel meg a pénzügyi kód
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szervezeti egysége, az utóbbi esetben a „Szervezeti egységek” felületen a képzési hely szervezetét kell
kiválasztani, és a pénzügyi kód képzési hely mezőjében lévő szervezet kerül vele összehasonlításra.

Adott szervezeti egység kiírásainak megtekintése
A felületen lehetőség van egyéni és csoportos kiírás létrehozásra is a szervezeti egységhez tartozó hallgatók
számára, ilyenkor minden adat – beleértve az összeget és pénzügyi kódot is – megegyezik. A „Hozzáad”ást követően a „Részletes adatok” fülön kitöltjük az adatokat (ld. hallgatók felől kiírt tételek). Fontos, hogy
mivel csoportos tétel kiírás történik, csak azokat a kiírásokat kezelhetjük egy létrehozáson belül, ahol
minden adat megegyezik, a hallgató személyét kivéve. (Megnevezés, összeg, pénzügyi kód, félév,
szolgáltatás teljesítése, fizetési határidő.) Amennyiben valamely adatok nem egyeznek meg, az a kiírás után
módosítható, de célszerű inkább az azonos adatok együttes kezelése.)
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Pénzügyi kód kiválasztása
Miután kitöltöttük a „Részletes adatok” fülön az adatokat, átlépünk a „Hallgatók” fülre. Nem kötelező a
hallgató hozzárendelés előtt minden adatot kitölteni, de fontos hogy csak a pénzügyi kód megadása után
lesz hallgató a feljövő listában, mert a program megszűri a hallgatókat a megadott pénzügyi kódnak
megfelelően. Amennyiben az intézményben a PU_SZAKFELADATKEZELES beállítása I, akkor a
pénzügyi kód mellett meg kell adni a pénzügyi kód mellett a félévet is, mert ebben az esetben a pénzügyi
kódnak megfelelő pénzügyi státuszokat is nézi a hallgató képzésének félévén a rendszer, a kiírásban
kiválasztott féléven, és ennek eredményeként jelenik meg a kiválasztható hallgatók listája.
A csoportos felületek esetében töltődik a pénzügyi kód alapján a „Képzés” mező, illetve szervezet szintű
kódok esetén kiválasztható a „Képzés” mező értéke, és ennek alapján állítja össze a program a
„Hallgatók” fül „Hozzárendelés” gombra feljövő listáját. A hallgatók hozzárendelését követően a
program megkeresi a hallgató vonatkozó képzését a következő algoritmus szerint: ha egy képzése van és
az ahhoz kapcsolódó képzés megegyezik, azzal a képzéssel töltjük; ha több képzése van, amelynek
megegyezik a képzése a kiválasztott képzéssel, akkor megnézzük, melyikhez tartozik az adott félév, amely
a kiírás féléve, és azzal a hallgató képzéssel töltjük; ha több olyan féléve is van, amely megegyezik a
fentiek alapján, akkor azt a képzést vesszük, ahol a hallgató tanulmányi státusza aktív; ha több olyan
azonos képzése van, ahol az adott félév tanulmányi státusza aktív, vagy egyik sem aktív, akkor feltöltjük a
későbbi képzéssel; ha nincs ilyen féléve egyetlen képzésén sem, akkor is vesszük a későbbi képzést.
A felületen a „Hozzárendel” gombot kell megnyomni, majd a feljövő hallgató listában ki kell választani a
megfelelő hallgatókat. A felületen megjelennek a kiválasztott hallgatók, ellenőrzés közben az „Elvesz”
gomb segítségével módosíthatjuk a listát. A „Mentés” gomb megnyomását követően a feljövő ablakban ki
kell töltenünk a tételcsoport adatait. A program minden csoportos tételkiírás esetén csoportba rendezi a
hallgatókat. Erre azért van szükség, mert a mentés után a tételek már nem a kiíráskori formában jelennek
meg, vagyis egy kiíráshoz csak egyetlen hallgató fog tartozni, a program annyi sort generál, ahány hallgatót
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a csoportos tételkiírásnál az adatokhoz hozzárendeltünk, így a továbbiakban már csak a csoport (illetve az
azonos adatok) fogják össze a csoportban létrehozott kiírásokat. A feljövő ablakban a tételcsoport
kitöltendő adatai a következőek: „Szervezeti egység” (automatikusan töltődik a Szervezeti egység felületen
kiválasztott szervezettel, de módosítható), „Tételcsoport neve” (ide kell beírni az általunk választott
csoportnevet), „Kiírt tétel neve” (ebben az esebnem teljesen mindegy, mit írunk ide, mivel kitöltöttük a
„Részletes adatok” fülön a „Megnevezés” mezőt, az fog érvényesülni. A mezőnek valójában a
beolvasásnál van funkciója, ld. lejjebb). A tételcsoportnál szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
tételcsoport neve nem egyedi azonosító, így ha két esetben ugyan azt a nevet adjuk a csoportnak, akkor két,
azonos nevű csoport jön létre! Azonos tételcsoportba való helyezésre is van lehetőség, de csak a
tételcsoportok irányából (ld. Tételcsoportok fejezet).
Mentést követően annyi kiírt tétel sor generálódik, ahány hallgató a kiíráshoz volt rendelve, és bekerülnek
a megadott tételcsoportba.

Hallgatók kiválasztása tételkiíráshoz
A felülten lehetőség van importálással is tételt létrehozni. (Az import folyamat részletes leírása az Import
fejezetben megtalálható.)

3.1.3. Képzés felőli befizetési tétel kiírása
Egy adott képzéshez tartozó hallgatók számára kiírt tételeket kiírására, kezelésére a „Szervezeti egységek /
Képzések / Pénzügy / Kiírt tételek (257600)” és a „Képzések / Pénzügy / Kiírt tételek (172300)” felületeken
is van lehetőség. Itt, ha összesítésen van mind a státusz, mind a félév szűrő, akkor a felületen megjelenik
státusztól és félévtől függetlenül az adott képzésen lévő hallgatók részére kiírt összes olyan tétel, amely az
adott képzéshez tartozó pénzügyi kódra került kiírásra. Bármely soron állva a képernyő alsó részében a
kiválasztott tételre vonatkozó adatok jelennek meg, megegyező módon, mint a „Hallgatók / Hallgató
pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” felületen.
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Képzés felőli hallgató választás
A felületen van lehetőség egyéni és csoportos kiírás létrehozásra is a képzés minden hallgatója számára.
A felülten lehetőség van importálással is tételt létrehozni. (Az import folyamat részletes leírása az Import
fejezetben megtalálható.)

3.1.4. Kollégium felőli tétel kiírás
Egy adott kollégiumhoz tartozó hallgatók számára kiírt tételeket kiírására, kezelésére a „Kollégiumok /
Pénzügy / Kiírt tételek (105200)” felületen van lehetőség.
A felületen lehetőség van egyéni és csoportos kiírás létrehozásra is. Amennyiben felületről írunk ki tételt, a
Hallgatók listájában csak azok a hallgatók jelennek meg, akik a Kollégisták menüponton megtalálhatóak,
vagyis adott ciklusban a beköltöztetésre kerültek (szobába nem szükséges, csak kollégiumba).
A felülten lehetőség van importálással is tételt létrehozni. (Az import folyamat részletes leírása az Import
fejezetben megtalálható.) Import funkció segítségével viszont az intézmény összes hallgatójának írható ki
kollégiumi díj, amely – ha a pénzügyi kód a kollégiumhoz tartozik - „Kollégiumok / Pénzügy / Kiírt tételek
(105200)” felületen is látszani fog.
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Kollégiumi hallgatók kiválasztása

3.1.5. Importtal történő befizetési tétel kiírás
Egy előre elkészített, meghatározott formátumban kitöltött Excel állomány beimportálására van lehetőség,
mellyel csoportos tételkiírásra van lehetősége a felhasználónak.
A tételek importálására az alábbi felületeken van lehetőség:
 Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Kiírt tételek (106200)
 Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Kiírt tételhez befizető rendelése (181000)
 Szervezeti egységek (28000) / Pénzügy (106000) / Tételcsoportok (5500) / Kiírt tételek (5550)
 Szervezeti egységek (28000) / Képzések (200000) / Pénzügy (255800) / Kiírt tételek (256700)
 Képzések (115600) / Pénzügy (171400) / Kiírt tételek (172300)
 Kollégiumok (1800) / Pénzügy (105000) / Kiírt tételek (105200)
 Kollégiumok (1800) / Pénzügy (105000) / Tételcsoportok (13150) / Kiírt tételek (13300)
 Pénzügyek (78600) / Tételcsoportok (80000)/ Kiírt tételek (80100)
 Pénzügyek (78600) / Tételcsoportok (80000)/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181200)

3.1.5.1. Import fájl adatfeltöltése
Azokon a felületeken, ahol lehetőség van importálásra a „Fejléc export” gombra kattintva lehetőség van
kiexportálni az importáláshoz szükséges tábla fejléc sorát.
A kitöltés előtt mindenképpen a következőkre kell figyelni:
- a cellaformázást át kell állítani „Szöveg” értékre.
- a fájl nem formázható
- a fejléc oszlopai nem felcserélhetőek, nem kihagyhatók (üresen hagyható, de az oszlopnak
szerepelnie kell a fájlban)
- plusz oszlopok nem illeszthetőek be a fejlécbe
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Az import tábla fejléce az alábbi adatokat tartalmazza/tartalmazhatja:
- „Hallgató”: A hallgató Neptun kódját kell megadni. Kötelező adat!
- „Képzés”: A hallgató a képzés kódját kell megadni. Több képzés esetén figyelni kell arra, hogy
melyik képzésére szeretnénk a tételt kiírni. Akkor kell megadni, ha a pénzügyi kód nincs megadva,
csak a jogcím.
- „Jogcím”: A kiírandó tétel jogcímét lehet megadni (a be- és kifizetési jogcímek alapján).
Amennyiben a jogcím mező kitöltésre kerül, a Képzés oszlopot is kötelezően tölteni kell.
- „Pénzügyi kód”: A kiírandó tétel pénzügyi kódját lehet megadni (a be- és kifizetési jogcímek
alapján).
- „Pénzügyi azonosító”: A kiírandó tétel pénzügyi azonosítóját lehet megadni (a be- és kifizetési
jogcímek alapján).
- Fontos, hogy „Jogcím”, „Pénzügyi kód” és „Pénzügyi azonosító” mezők közül csak az egyik lehet
kitöltve a fájlban, a másik kettőt üresen kell hagyni.
- „Összeg”: A kiírni kívánt összeget kell megadni. Kötelező adat!
- „Félév”: A kiírt tételhez tartozó félévet kell megadni. Kötelező adat!
- „Legkorábbi teljesítés”: A teljesítésének legkorábbi dátumát itt kell megadni. Ennek a dátumnak
kisebb vagy egyenlőnek kell lennie, mint a Fizetési határidőnél megadott dátum. (Felületen
Szolgáltatás teljesítése)
- „Legkésőbbi teljesítés”: Fizetési határidő.
- „Tárgykód”: Csak abban az esetben kell tölteni a mezőt, ha a kiírás tárgyhoz kapcsolódik. Akkor itt
lehet megadni a kiíráshoz kapcsolódó tárgykódot.
- „Kiírás neve”: A kiírt tétel nevét kell megadni. Célszerű beszédes nevet adni. A kitöltés nem
kötelező, az import ablakban is megadhatjuk. Ha töltjük, a fájlban lévő adat az elsődleges.
- „Szervezet”: Nem szükséges tölteni.
- „Szak”: Nem szükséges tölteni.
- „Pénzügyi díj”: A kiíráshoz tartozó pénzügyi díjat lehet megadni.
- „Fizetési határidő”: Intézmény specifikus mező.
- „Hallgatofelvetel”: Abban az esetben töltendő, ha képzés szintű a kód vagy a táblázatban
kitöltöttük a képzést, és a hallgatónak több, azonos képzése van. Ha a hallgatónak csak egy, az adott
kódhoz kapcsolódó képzése van, a program automatikusan betölti a hallgató képzését, a mező
feltöltése nem szükséges.

3.1.5.2. Az importálás menete
Az importálás lépései:
1. A „Beolvasás” gombra való kattintás
2. Az importálandó Excel állomány tallózása
3. A felugró ablak az adatainak feltöltése:
 „Tételcsoport neve”-nek megadása (természetesen csak akkor, ha nem már létező tételcsoport
alatt szeretnénk importálni, ha tételcsoportba importálunk, a program feltölti a mezőt)
 „Szervezeti egység” kiválasztása a mező melletti három pontos jelölőnégyzet segítségével.
(Amennyiben szervezet felől importálunk, eleve megadja a program.)
 „Kiírás neve”-nek megadása. Amennyiben az import állományban már feltöltésre került a kiírás
neve, akkor itt a mezőt nem szükséges kitölteni. A program úgy működik, hogy azoknál a
soroknál, ahol ki van töltve a tétel neve, ott a fájlban szereplő értéket kapja, ahol nincs feltöltve
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a sorban ez az érték, ott az import ablakban kitöltött értéket kapja. Így akár az is kivitelezhető,
hogy ha néhány sorban tér el a kiírás neve a többié tételétől, akkor csak azoknál adjuk meg a
fájlban, a többit az import ablakban határozzuk meg.
4. Válasszuk ki, hogy az import állomány mely munkalapján lévő adatokat szeretnénk beolvasni, majd
kattintsunk az „OK” gombra.
5. 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.
A felhasználónak lehetősége van „Ellenőrzés” funkció használatára is, ebben az esetben a program nem
végzi el a valós importálást, hanem csak szimulálja azt. Ez azért jó, mert a felmerülő hibák javítására még a
valós import megtörténése előtt lehetősége van a felhasználónak. A felületen a rádiógomb alapértelmezett
állása „Ellenőrzés”. Ezért valós importálás során, amikor a tételcsoportra vonatkozó adatokat kell
megadni, akkor az „Ellenőrzés” rádió gomb helyett „Import” rádió gombot kell választani.
Amennyiben egy fájl tartalmaz olyan sorokat, amelyek nem olvashatóak be a rendszerbe, a program
hibaüzenetet küld a sikertelen import sorokról, megjelölve a hiba okát.

3.1.6. Hallgatói tétel kiírás a HWEB-en
Szigorúan szabályozott keretek között a hallgató saját maga számára is készíthet kiírást. Erre azért van
szükség, mert a hallgatói befizetések csak kiírásokon keresztül történhetnek meg a rendszerben. A tétel
kiíráshoz a hallgatónak rendelkeznie kell aktuális félévvel.
Két típusú tételt írhat ki magának a hallgató: szolgáltatás típusú, illetve ismétlő vizsga díjat.

Tétel kiírás gombra kattintva
Az ismétlővizsga díj hallgatói kiírásának feltétele a pénzügyi kódban megadott díj számítási feltétel, a
pénzügyi kódnál megjelölt „Hallgató kiírhatja” jelölőnégyzet igaz állása, illetve a díj típusnál megadott
értékeke. Fontos, hogy a díjaknál két védett kódtétel alapján végez számításokat a rendszer: a „Szigorlati
díj” típusú vonatkozik a szigorlat illetve alapvizsga követelményű tárgyakra, minden egyéb követelmény
esetén a „Vizsga díj” értéket kell beállítani. A sorszámot úgy adjuk meg, hogy az 1-es érték a hallgató első
díj köteles vizsgájára vonatkozik a beállított díj számítási függvény alapján, majd 2 stb. sorszám esetében
növekedhet a díj, vagyis a hallgató 3., 4., stb. vizsgájára szedhetünk magasabb összeget. Ilyenkor
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természetesen azonos díj típussal, eltérő sorszámmal és összeggel rögzítsük a további sorokat. Ha minden
ismétlés ára megegyezik, akkor elegendő egy darab, 1-es sorszámú díjat felvinni az adott típussal, akkor
minden díj köteles kiírásnál erre az összegre generálja a program a tételt. Amennyiben követelményenként
eltér a vizsgadíjon és szigorlati díjon belül a kiírandó tétel összege, akkor felvehetjük követelmény
típusonként is a díjakat. Ha egy követelmény típust meghatároztunk a vizsga vagy szigorlati díjon belül,
akkor minden további, az intézményben használatos követelmény típusra külön díjat kell rögzíteni.
Követelmény típus megadása esetben is lehet emelkedő a sorszám, ilyenkor követelmény típus x sorszám
számú díjat kell rögzíteni.
Ismétlő vizsgadíj kiírás
Az ismétlővizsga díj kiírás mindig tárgyanként számítódik, a kiírás mindig adott tárgyra történik. Egy
hallgatóra csak egy ismétlő vizsga díj típusú pénzügyi kód tartozhat!
A „Pénzügyek/Befizetés” menüponton a hallgató a „Tétel kiírás” gombra kattint. Ekkor ki kell
választania, hogy ismétlő vizsga díjat akar kiírni. Ez után félévet választ. A félévek közül a program az
aktuális félév +, - egy félév értékeket kínálja fel. Tárgyat választ (a kiválasztott félév indexsorai közül), és
ha az adott tárgynál elérte a díjköteles értékek valamelyikét, a beállított díjnak megfelelő összeget megadja
a program. Ha nincs díjköteles vizsgája, az összegnél 0 jelenik meg. Ha 0-tól eltérő az összeg, rákattinthat
a „Tétel kiírás”-ra, és a program létrehozza számára a kiírást: az adott díj típus nevének megfelelő névvel
és díj típussal, a kiszámított összeggel, hozzárendelve a tárgyat. Ha a rendszert úgy paramétereztük fel,
akkor csak ennek a díjnak a kiegyenlítését követően tud a következő vizsgára jelentkezni.

Ismételt vizsgadíj kiírása
Szolgáltatási díj kiírás
Szolgáltatási díjak esetében az intézményben használatos, a hallgatók által befizethető díj típusokat
rögzíteni kell a Pénzügyi díj típusa kódtételnél. Ezt követően létre kell hozni egy olyan pénzügyi kódot,
melyhez azokat a díj típusokat rögzítjük, amely a hallgatók által saját maguknak kiírhatóak. A díjaknál
tetszőleges számú díj rögzíthető az adott pénzügyi kódhoz tartozóan. Itt nem szükséges, hogy csak egy
pénzügyi kód vonatkozzon a hallgatóra, a program a vonatkozó pénzügyi kódokhoz rendelt díjak unióját
kezeli tételkiíráskor. A díjak létrehozásánál nincs jelentősége a sorszámnak és a díj típusnak, megadható
viszont, hogy kötelezően kell-e tárgyat hozzárendelnie a hallgatónak a kiírás elkészítésekor. Ez a ráépülő
ellenőrzések miatt bírhat jelentőséggel (például harmadszori tárgyfelvétel adott tárgyra vonatkozóan). Itt
nincs logika a kiírás mögött, díjszámítási mód nem állítható be, a hallgató bármelyik, rá vonatkozó,
hallgató által kiírható díjra kiírhatja magának a tételt, a díjban szereplő típussal és összeggel.
A „Pénzügyek/Befizetés” menüponton a hallgató a „Tétel kiírás” -ra kattint. Ekkor ki kell választania,
hogy szolgáltatási díjat akar kiírni. Ez után félévet választ. A félévek közül a minden félévet választva nem
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csak az adott féléves indexsorai közül választhat, hanem bármely korábbi félévéről. Ilyenkor a kiírás féléve
az aktuális félév lesz. A díj típus kiválasztását követően a program ellenőrzi, hogy kötelező-e a tárgy
választás az adott díjra vonatkozóan, ha igen, akkor anélkül nem engedi a tételkiírást. A tételkiírás
megnyomását követően a hallgatónak az adott díj típussal a nevében és díj típusában, a díjhoz tartozó
összegre, a kiválasztott, vagy (minden félév kiválasztása esetén) az aktuális félévre létrejön a kiírás. Ezekre
a kiírásokra építhetünk különböző ellenőrzéseket a beállítható meta feltételek segítségével, illetve
felgyorsíthatjuk az ügyintézést. Például rögzíthetjük az index másodlat kiadást, mint díj típust a
rendszerben, és a hallgató már úgy jöhet a tanulmányi osztályra ügyet intézni, hogy a díj már befizetésre
került, így ezt a díjköteles funkciót az ügyintéző elvégezheti számára.

Szolgáltatási jogcím kiírása
A hallgató a saját maga számára kiírt tételeket a törölni tudja a rendszerből (téves tételkiírás),
természetesen még a díj befizetése előtt. Ha téves díjra történt a befizetés, azonos összeg és pénzügyi kód
esetében a díj típus cserélhető a kliensben az ügyintéző által.

3.2. Kiírt tételek felületen oszlopszerkesztéssel kitehető hasznos
mezők és jelentésük
Ebben a fejezetben felsoroljuk azokat a mezőket, és azoknak funkcióit, melyek hasznosak a szűrések,
lekérdezések készítésébe, statisztikák létrehozásában, illetve a helyes tétel kezelésben.
Elöljáróban fontos információ, hogy mind a kifizetési tételek, mind a befizetési tételek szűrés
szempontjából egy táblában, a „Kiírt tételek”-ben találhatóak, és a pénzügyi kód, illetve az előjel fogja
meghatározni, hogy ki-, vagy befizetésről van szó. Ugyanígy, egy táblában fogjuk megtalálni a ki- és
befizetési pénzügyi jogcímeket és pénzügyi kódokat. (Pénzügyi kódok: „Intézményi ki és befizetési
jogcímek” tábla, Jogcím: „Pénzügyi jogcím”).
„Előjel” – Az intézmény oldaláról nézve a befizetendő tétel előjele mindig „+”, a kifizetendő tételek
előjele mindig „-” előjelű. Ez azért is kiemelendő, mert a tranzakciók előjel kezelése nem mindig ennek
megfelelő, tehát a szűréseknél, lekérdezéseknél mindig a kiírás előjeléből kell kiindulni, hogy az irány
helyes legyen. (A tranzakciók közül a kifizetési, a gyűjtőszámlás és virtuális gyűjtőszámlás tranzakciók
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előjele „-”, a többi befizetés mód, mint számlás tétel utalásos teljesítése, bankkártya, házipénztár, csekk
„+” előjelű.)
„Egyedi azonosító” – Minden tételnél szerepel egy egyedi azonosító szám, amely megkülönbözteti a többi
kiírástól, név, összeg, stb. függetlenül. Amennyiben a tétel egyedileg azonosítandó (pl. hiba vagy éles
adatbázis művelet bejelentés stb.), akkor ezt az azonosítást érdemes használni. A felületről a mező értéke
nem másolható, azonban ha oszlopszerkesztésben kitesszük, onnan igen.
„Család azonosító” – Amennyiben egy tétel megbontásra kerül, a program az összetartozó elemeket egy,
közös azonosítóval látja el. Ez az egyedi azonosítóhoz hasonlóan egy számsor. Mindig, minden típusú
megosztásnál kitöltésre kerül, tehát megosztás, jóváírás, visszafizetés, vegyes (megbontott + jóváírt) tételek
esetében, mind a fő-, mind pedig az alkiírásoknál megtalálható.
„Főkiírás_Részkiírás” – a mező egy igaz/hamis állású jelölőnégyzet, a szűréseknél arra szolgál, hogy a
család azonosítóval együtt meg tudjuk különböztetni az egyes kiírásoknál, hogy megbontatlan, fő- vagy
alkiírásról van szó, a következő szerint (az alábbi a megosztott kiírásokra igaz):
 Családazonosító üres, Főkiírás_Részkiírás mező igaz: ez a tétel egy nem megbontott kiírás.
 Családazonosító nem üres, Főkiírás_Részkiírás mező igaz: ez a kiírás egy megosztott kiírás fő
kiírása
 Család azonosító nem üres, Főkiírás_Részkiírás mező hamis: ez egy megosztott kiírás alkiírása
„Visszafizetés státusza” – szintén a fő- és részkiírás kapcsolatokat határozza meg, de itt már a különböző
előjelű tételek egyben kerülnek kezelésre, vagyis a következő státuszokat találhatjuk a mezőben: „Jóváírás
apa” (főkiírás, amelyben az eredeti befizetés és a jóváírás különbözetet található); „Jóváírás” (az a előjelű tétel, amit jóváírunk a hallgatónak); „Jóváírás eredeti” (az a sor, amely a hallgató által eredetileg
befizetett tételt tartalmazza); „Visszafizetés apa” (főkiírás, amelyben az eredetileg kifizetett ösztöndíj és a
visszafizetés különbözete található); „Visszafizetés” (az a sor, amelyben a hallgató által
visszafizetendő/visszafizetett tétel található); „Visszafizetés eredeti” (a hallgató számára eredetileg
kifizetett összeg.)
„Vegyes” – egy igaz/hamis állású pipa, azt jelenti, hogy az adott megosztás tartalmaz megosztást és
jóváírást is.
„Részteljesítés státusza” – egy-egy kiírás státusza a kapcsolódó érvényes tranzakciók összegétől függ.
Amennyiben egy kiíráshoz több tranzakció kerül rögzítésre, mint a tétel összege, akkor teljesített a kiírás,
de ebben a mezőben láthatjuk, hogy a teljesítés feletti összeggel rendelkezik, illetve fordított esetben,
amikor már tartozik a kiíráshoz tranzakció, de még nem teljesíti ki annak összegét, akkor a tétel aktív, de
ebben a mezőben már látszik a részteljesítés. Lehetséges értékei ennek megfelelően: „Részteljesítés”,
„Túlteljesítés” vagy üres, ez esetben sem rész, sem túlteljesítés nem történt. Arra kell azonban vigyázni a
mező használatánál, hogy a megosztásoknál is töltve van! Mivel a tranzakciók az alkiírásokhoz
kapcsolódnak, lehet például olyan eset, hogy az egyik alkiírás túlteljesített, a másik részteljesített, a főkiírás
részteljesítés státusza mégis üres. (A program a család azonosítóval összekötött, megbontott tételek
esetében a főkiírás státuszát mindig az alkiírásokhoz tartozó tranzakciók alapján számítja, és a főkiírás
Teljesített státusza alapján mindig újra számítja a kapcsolódó alkiírások státuszát is. Amikor egy főkiírás
teljesített, kötelezően minden alkiírás csak teljesített vagy törölt státuszú lehet.) A főkiírás „Részteljesítés”,
státusza akkor is lehet Részteljesített, ha valamelyik alkiírása már teljesítésre került. Ilyenkor az alkiírások
részteljesítés státusza üres.
„Részteljesítés” – Amennyiben egy tételnél nem üres a „Részteljesítés státusza”, akkor ebben a mezőben
tájékozódhatunk a kapcsolódó teljesítések összegéről, vagyis a kapcsolódó tranzakciókról, hogy valójában
a kiírásra milyen összeg került befizetésre.
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„Számla sorszáma” – Ebben a mezőben mindig az utolsó, érvényes számlaszámot tárolja a rendszer. Azért
kiemelendő, mert ha szűrésnél a számla táblát kapcsoljuk a kiíráshoz, abban szerepelni fognak a sztornó és
sztornózott számlák is. Tehát ha a tétel jelenleg érvényes számlával rendelkezik, akkor ez a mező nem üres,
és az érvényes számla sorszámát tartalmazza.
„Számla log” – Amennyiben az intézmény automatikus számlázás használ, ennek a mezőnek a tartalmából
tájékozódhatunk arról, hogy az adott kiírásra, bár megfelelt a számlázási feltételeknek, miért nem volt
sikeres a számlázás (pl. vevő valamely adata hibás).
„Feladott” – Igaz/hamis állású jelölőnégyzet. Amennyiben az intézmény nem tranzakciókat ad fel
(kintlévőség feladás), ez a mező Igaz állású, ha már megtörtént rá a feladás.
„Teljesítés dátuma” – azt jelzi, amikor a ki- vagy befizetés valóban megtörtént, tehát teljesítetté vált az
adott kiírás státusza. Kiemelendő, hogy ez alól a bankkártya kivételt képez, mert bár a teljesítés
pillanatában (kapcsolódó on-line igazolt tranzakció) tölti a program a mező értékét az aktuális nappal, de a
bankkártyás analitika beolvasásakor annak aktuális dátumával felülíródik.
A „Kiírt tételek (12400, 106200, 5550, 256700, 80100, 172300)” és a „Kifizetési tételek (103300, 106300,
14000, 257600, 14050, 173200)” menüpontokra oszlopszerkesztésben megjeleníthetőek a kiírás pénzügyi
kódjához kapcsolódóan az alábbi adatok: „Témaszám megnevezése”, „Témaszám”, „Forrás”, „Önálló
egység”, „Munkahely”, „Főkönyvi szám neve”, „Főkönyvi szám”.

3.3. Jóváírás
Amennyiben egy hallgató bármely teljesített befizetéséből szeretnénk visszautalni egy bizonyos összeget,
akkor azt a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” felületen található „Jóváírás” gomb
segítségével lehet megtenni. A „Szervezeti egységek” felőli „Kiírt tételek” menüponton és a
„Kollégiumok/Pénzügy/Kiírt tételek (105200)” is elvégezhető a jóváírás, de jellegéből adódóan itt sincs
lehetőség csoportosan elvégezni, kizárólag kiírásonként történik meg a jóváírás.
Ehhez a funkcióhoz a hallgatónak alapértelmezett bankszámlaszámmal és adaóazonosító jellel kell
rendelkeznie. Ha ilyen nincs, az utalás nem lehetésges.
A hallgató kiírt tételei közül arra a sorra kell állni, amely tételből szeretnénk visszautalni, majd a
„Jóváírás” gombra kell kattintani. Jóváírás csak olyan félévre lehetséges, mely félév létezik a hallgató
képzésén.
A felugró ablakban automatikusan feltöltésre kerülnek az alábbi mezők az eredeti kiírás alapján. A
feltöltött mezők értékei módosíthatóak.
-

„Összeg”: Az eredeti visszautalni kívánt kiírás összege.
„Fizetés dátuma”: Aktuális nap dátuma (jóváírás készítésének dátuma).
„Kiírás neve”: Eredeti kiírás neve.
„Félév”: Az eredeti kiírás féléve. Nem kell feltétlenül megegyeznie az eredeti kiírás félévével, de a
hallgató képzésén kell szerepelnie az adott félévnek.
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Jóváírás
Az Ok gomb megnyomása után a program a tételt három részre bontja: a főkiírás az eredeti befizetés és a
jóváírás különbözete lesz, „+” előjellel, az alkiírások közül a „-” előjelű a jóváírás sora, a „+” előjelű az
eredeti befizetés. A jóváírás státusza aktív, amíg kifizetési listába nem kerül (ld. kifizetési lista), ha
kifizetési listában van, akkor feldolgozás alatti, ha kifizetésre került, teljesített. A többi kiírás státusza végig
teljesített marad.

Jóváírt kiírás
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A jóváírás nem végrehajtható, ha a felhasználó olyan félévre próbált tételt jóváírni, amely félév a kiíráshoz
rendelt hallgató képzéshez nem létezik. Ha a kiíráshoz nem tartozik hallgató képzés, akkor nincs ellenőrzés
(mivel nem eldönthető, melyik képzésről történik majd a kifizetés), ez továbbra is a felhasználó feladata
lesz. Az ellenőrzés a „Jóváírás” gomb megnyomását követően, az adatok megadása után, az „Ok” gomb
megnyomását követően történik.
Számlával rendelkező tétel jóváírása nem lehetséges. Amennyiben utólag, rendezett számla készült, például
gyűjtőszámlás, vagy bankkártyás tranzakciót követően, a számlát sztornózni kell.
Ha a tétel a gazdasági rendszer által, számla alapján került teljesítésre, mivel a befizetés alapjául maga a
számla szolgál bizonylatként, a program nem engedi a jóváírást. A számlát kellene sztornózni, de a számla
sztornó a fentiek miatt érvényteleníti a tranzakciót is. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy sztornózzák a
számlát (ez által érvénytelen lesz a tranzakció), majd osszák meg a tételt, a jóváírandó összeget
sztornózzák, készítsenek a „Pénzügyi rendezést” nem igényel jelölőnégyzet segítségével, egy rendezett
számlát az alkiírásról, majd kézi számlarögzítés segítségével rendezzék a tételt. Így a tanulmányi rendszer a
helyes adatokat fogja tükrözni, a hallgatónak való visszautalást pedig közvetlenül a gazdasági rendszerből
lehet megtenni.
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3.4. Tételek megbontása
Az ügyintézőnek lehetősége van a kiírt tételeket megbontására és összevonására a „Hallgatók / Hallgató
pénzügyei / Kiírt tételek / Tételek megbontása, összevonása (12700)” felületen.

Tételek megbontása, összevonása

3.4.1. Tétel megbontása kliensben
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 lehet bontani. További bontás
esetén, az alkiíráson állva meg 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 kell tovább megbontani. 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.
A PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS paraméter 1 állása esetén a műveletet addig nem lehet
megosztani, amíg határozat vagy iktató szám nem kerül hozzá rögzítésre. A rögzítést a szerkesztés után
lehet megtenni, vagy az „Automatikus megbontás” gomb segítségével. Az Automatikus megbontás
esetén egy lépésben a befizető is megadható a felugró ablakban.
A megosztást a tétel befizetését követően is érvényesíthetjük. Arra kell ügyelni, hogy mivel a tranzakció
megosztott kiírások esetében csak alkiíráshoz tartozhat, a program arra a tételre fogja lekötni a tranzakciót,
amelynek összegét a megosztás során megadtuk. Ez például akkor fontos, ha jóváírni szeretnénk az adott
részkiírásból, mert a program csak a tranzakcióval rendelkező tételeket engedi jóváírni.
Számlával rendelkező tétel megbontását nem engedi a rendszer, a megosztást megelőzően a számlát
sztornózni kell. (Kivétel ez alól a PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS paraméter 1 állása, ahol
határozatszám megadását követően erre lehetőség van)
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Automatikus megosztás

3.4.2. Tételmegbontás weben
Megosztási szabály
Megosztási szabály létrehozására a „Pénzügyek / Beállítások” „Megosztás” tabfülön van lehetőség. Itt
összegszerűen meg lehet adnia a hallgatónak, hogy új kiírás esetén milyen automatikus tételmegbontást
szeretne kérni (befizető megadással, számlakéréssel együtt). Új tétel kiírásakor a hallgató tétele a
beállítások alapján automatikusan megbontásra kerül. Ebben az esetben is a befizetési határidő minden
alkiírásnál az eredeti befizetési határidő marad! Csak olyan pénzügyi kódokra történik meg ez a fajta
automatikus megbontás, ahol a „Megosztható” jelölőnégyzet igaz állású, egyéb esetben nem. Mivel a
szabálynak adata a képzés és a félév is, csak adott képzésre, adott félévre kiírt tételre érvényesül a szabály,
tehát rögzítését minden félévben meg kell ismételni.

Megosztás hallgatói weben
Kézi megbontás
Amennyiben a kiírás pénzügyi kódjára engedélyezve van a megosztás, akkor a hallgató a weben
megbonthatja a tételt. Ez a Lehetőségek (+) „Megosztás” menüre kattintva tehető meg. A hallgatónak a
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felugró ablakban van lehetősége megadni a részösszegeket. Ebben az esetben a befizetési határidő minden
alkiírásnál az eredeti befizetési határidő marad! A hallgatói megbontás elsősorban számla igénylés miatt
került be a funkciók közé, amennyiben a hallgató féléves költségtérítését egy másik befizető, többnyire
cég, átvállalja. A megosztás után ezért célszerű a lehetőségek közül a befizető megadását is elvégezni a
kiírásra vonatkozóan.
Amennyiben a hallgatónál van beállítva megosztási szabály, akkor ez a művelet nem alkalmazható a
weben, erről a hallgató értesül is figyelmeztető üzenetben: „Az adott félévre a hallgatónak megosztási
szabálya van, ezért nem lehet a tételt megosztani!”

3.5. Részletfizetés – csoportos megosztás
A befizetési pénzügyi kódoknál félévenként megadható, hogy egy-egy pénzügyi kódot hány részletre lehet
maximum bontani, és azokhoz milyen fizetési határidő tartozik. A részletfizetési határidő dátumok a
„Befizetési pénzügyi kódok (80900)” felületen, a „Részletfizetési dátumok” fülön adhatók meg. (Ld.
Befizetési pénzügyi kódok fejezet)
Amennyiben egy kódhoz tartozik részletfizetési dátum, akkor a „Kiírt tételek” felületeken, a kiírás
létrehozása után a dátumok betöltődnek a „Részletfizetési dátumok” fülre. „Szerkesztés” után a fülön
kiválaszthatóak azok a dátumok, amelyre szeretnénk az adott hallgató kiírását részletekre osztani.

Részletfizetési dátumok kiválasztása
Nem kötelező minden sor beállítása, tehát ha pl. 5 dátum tartozik egy befizetési kódhoz, és a hallgató 3
részletben kérte a befizetést, akkor kiválasztható 3 dátum is.
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A dátumok kijelölése után a „Felosztás” gomb hatására a program megbontja a tételt, úgy, mintha
megosztott kiírás lenne, és a fizetési határidő mezőket feltölti a megadott dátumokkal, a főkiírás fizetési
határidejét pedig a legmagasabb dátumra módosítja meg. A részkiírásokra az eredi kiírásnál megadott
„Szolgáltatás teljesítése" dátum öröklik, a „Fizetési határidő" töltése pedig a kiválasztott részletfizetési
dátumok alapján történik.
A legenerált részkiírások megnevezés mezőjében található szöveget a program a dátumok időrendi
sorrendje szerint ellátja 1,2,3 stb. sorszámmal, így a hallgató a kiírás nevéből is láthatja a sorrendet.
Az összeget a program egyenlő arányban felosztja a kiírások között, ami az egyes tételeknél szerkesztés
után módosítható. A részletfizetés használatánál arra kell vigyázni, hogy új kiírásokat csak mentés és
szerkesztés után lehet megosztani a részletfizetés szerint. Ha egy tételt ilyen módon megosztottuk, akkor a
részkiírások tovább már nem oszthatóak. Ha mégis egy alkiíráson próbáljuk beállítani a részletfizetést, erre
a program üzenetben figyelmeztet.
Tehát ebben az esetben a pénzügyi kódnál megadott részletfizetési dátumok közül lehet választani. A kiírás
annyi részre „osztódik” ahány részletfizetési időpontot a „Felosztás” során kiválaszt a felhasználó, az
alkiírások befizetési dátuma pedig szintén a kiválasztott időpontokkal fog megegyezni.
A „Szervezeti egységek / Pénzügy / Kiírt tételek (106200)” menüponton a „Részletfizetési dátumok”
tabulátor fülön a lehetőség van csoportos tétel megbontásra.
A felső listában kijelöljük a csoportos megbontásra váró tételeket. A képernyő alsó részén, a
„Részletfizetési dátumok” tabulátor fülön azok a részletfizetési dátumok jelennek meg, amelyek annak a
kiírásnak a pénzügyi kódjához tartozik, amelyen állunk, itt jelölhetjük ki azokat a dátumokat, amelyre
minden, fent kijelölt tétel osztani akarunk. A „Felosztás” gombra kattintva minden kijelölt sor
megbontásra kerül a lent kiválasztott részletfizetési dátumok (fizetési határidők) alapján.
A részletfizetés funkció alkalmazható eltérő pénzügyi kódú tételeknél is, vagyis akkor, ha a felső listában
kiválasztott kiírások pénzügyi kódja eltér. Ilyen esetben a program nem vizsgálja, hogy minden pénzügyi
kódhoz rögzítésre kerültek-e azok a részletfizetési dátumok, amely ahhoz a kiíráshoz rendelt pénzügyi
kódhoz tartozik, amelyen éppen állunk, vagyis amely alapján a megosztást végezzük, annak ellenére, hogy
ha valamelyik kiválasztott kiíráshoz nem tartoznak hozzá a kijelölt dátumok. A program tehát mindössze
csak figyelmezteti a felhasználót, hogy a kijelölt tételek között eltérő pénzügyi kóddal rendelkező tételek
vannak, és a megosztást minden kijelölt tétel esetén elvégzi.
A fentiek miatt a funkció jelenleg csak magas szerepkörrel érhető el, amennyiben az intézmény egyéb
szerepkörök számára is kéri az elérési lehetőséget, saját szerepkörei tekintetében jeleznie kell a Neptun
Terméktámogatás felé.

3.6. Összevonás
3.6.1. Tétel összevonás kliensben
Megosztott tételek esetén lehetőség van az alkiírások összevonására. Ebben az esetben ki kell jelölni (jelölő
négyzet segítségével) az összevonni kívánt tételeket, majd az „Összevon” gombra kattintva megtörténik az
összevonás. Egyszerre csak két alkiírást lehet összevonni, tehát ha több mint két részre van megosztva a
tétel, akkor a műveletet kettesével lehet csak elvégezni.

3.6.2. Tétel összevonás weben
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Ebben az esetben, amennyiben a megosztott kiírás pénzügyi kódjára engedélyezve van a megosztás, akkor
a hallgató a weben összevonhatja a tételt. Ez a Lehetőségek (+) „Összevon” menüre kattintva végezhető el.
A hallgatónak a felugró ablakban van lehetősége kiválasztani az összevonni kívánt alkiírásokat.

Összevonás hallgatói weben

4. Kifizetési tételek
4.1. Kifizetési tételek létrehozása
A kifizetési tételek felületeken keresztül lehet nyilvántartani, kezelni a hallgatók számára fizetendő
juttatásokat.

4.1.1. Hallgató felőli kifizetési tétel kiírása
A „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kifizetési tételek (103300)” felületen van lehetőség kiírni és
megtekinteni adott hallgató kifizetési tételeit.

4.1.1.1. Részletes adatok fül
Új tételt a „Hozzáad” gomb segítségével lehet létrehozni. Új tétel létrehozásánál bizonyos kötelező (zöld
mezők) adatokat meg kell adni, különben a program nem engedi a mentést.
A felületen lévő adatok:
- „Megnevezés”: a kifizetési tétel nevét kell megadni. Célszerű beszédes nevet adni a tételnek, mely
egyértelművé teszi a hallgató és az ügyintéző számára is az összeghez tartozó kifizetés típusát.
Például, ha van egy ösztöndíj jogcímű kifizetés, melyet egy adott félévre írok ki a hallgatónak
célszerű az alábbi módon létrehozni: Tanulmányi ösztöndíj 2012/13/2. Az elnevezésből látszik,
hogy ez egy ösztöndíj kifizetés a hallgató részére a 2012/13/2-es félévben.
- „Összeg”: A mező értéke szabadon tölthető, a hallgató számára megállapított összeggel.
- „Állapot”: A mező értéke a mentés során automatikusan „Aktív” lesz. A mező értéke lehet „Aktív”
/ „Feldolgozás alatt” / „Teljesített” / „Törölt” a kifizetés státuszának függvényében.
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A tranzakció függvényében módosul az érték.
 Aktív – Kiírt, de még el nem utalt tételt
 Feldolgozás alatt – Kifizetési listában szereplő tétel
 Teljesített – Elutalt tétel
 Törölt – Stornózott tétel
„Pénzügyi kód”: A pénzügyi kód megadása előtt ki kell választani az „Összeg” mező alatt található
rádiógombok segítségével, hogy Képzés vagy Szervezeti egység szintű pénzügyi kódú kiírást
szeretnénk. A kiválasztásnak megfelelően a „pénzügyi kód” mező mellett található három pontos
négyzetre kattintva azok a pénzügyi kódok jelennek csak meg, melyekre a rádiógomb segítségével
megadtuk előzetesen a szűkítést. A felugró ablakban ki kell választani a kiírásnak megfelelő
pénzügyi kódot. A mező értéke nem szerkeszthető, csak a három pontos négyzet segítségével
módosítható még a mentés előtt, mentést követően nem lehetséges a módosítás.
„Képzés” rádió gomb választás esetén a hallgató képzéséhez/képzéseihez tartozó pénzügyi kódok
jelennek meg.
„Szervezeti egység” rádió gomb választás esetén a hallgató szervezeti egységéhez, valamint a fő
szervezeti egységhez tartozó pénzügyi kódok jelennek meg.
„Félév (ciklus)”: Legördülő mező segítségével van lehetőség kiválasztani a kiíráshoz tartozó
félévet. Itt azt a félévet kell választani, melyhez a kifizetés tartozik. A mező értéke mentés után
módosítható.
„Képzés”: A program tölti fel a pénzügyi kód megadása függvényében a hallgató képzését, de
szervezeti szintű kód esetében be kell állítani a hallgató képzései közül.
„Hallgató képzése”: Kifizetési tételnél töltése kötelező. A program a beállított képzéssel együtt
ellenőrzi.
„Tételcsoport”: Amennyiben a tétel egy adott tételcsoport tagja, akkor töltésre kerül a mező.
Kifizetési tétel mindig tételcsoportba kerül. Miután kitöltöttük az adatokat, és a Mentés gombra
kattintunk, a program egy felugró ablakban rákérdez a tételcsoport adataira. Meg kell adni a
tételcsoport nevét és a szervezeti egységet, amelyhez a csoport tartozni fog. Az ablak többi adata az
importra vonatkozik. Miután az „OK” gombot megnyomtuk, a program annyi sort generál az adott
hallgatóhoz, ahány kifizetési dátum szerepel a tételcsoportnál.

Egyéb adatok:
- „Teljesítés dátuma”: A tényleges kifizetés dátuma. Automatikusan töltődik.
- „Kifizetés dátuma”: A pénzügyi kódnál beállított tervezett fizetési határidő. Mentéskor
automatikusan töltődik a pénzügyi kódnál megadott adatok alapján.
- A „Sztornózó”, „Kiíró”, „Módosító neve” és a hozzá tartozó dátum mezők az adott funkcióhoz
tartozóan a műveletet elvégző személlyel kerül feltöltésre.
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Kifizetési tétel részletes adatai
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4.1.1.2. Hallgatók és kifizetési dátumok fül
Ezen a felületen látható, hogy a kifizetési tétel mely hallgatóhoz tartozik. Amennyiben a kifizetési tétel
pénzügyi kódjához több tervezett kifizetési dátum is kapcsolódik, akkor a kapcsolódó kifizetési dátumokat
itt listázza a program.

Kifizetési tételhez kapcsolódó fizetési dátumok

4.1.2. Szervezeti egység felőli kifizetési tétel kiírása
A „Szervezeti egységek / Pénzügy / Kifizetési tételek (106300)” felületen lehetőség van arra, hogy
szervezet egység szinten kezeljük a hallgatók számára kiírt kifizetési tételeket. Azt, hogy egy tétel melyik
szervezet alatt jelenik meg, a kiíráshoz (kifizetési tételhez) kapcsolódó pénzügyi kód szervezeti egysége
határozza meg. A három, a felületen található szűrő közül a „Kiírások szűrése” szűrő beállításával van
lehetőség ennek módosítására: ha „Szervezeti egység”-ről „Képzési hely” értékre állítjuk, akkor a pénzügyi
kód képzési hely mezőjében kiválasztott értéket hasonlítja össze a program a „Szervezeti egységek”
menüponton korábban kiválasztott szervezettel.
A felületen található még egy „Státusz” és egy „Félév” szűrési lehetőség, amelyekkel a fenti listát adott
félévre és/vagy státuszra szűkíthetjük, ha összesítésen van mind a státusz, mind a félév szűrő, akkor a
felületen megjelenik státusztól és félévtől függetlenül minden, adott szervezetre vagy képzési helyre kiírt
tétel, ez utóbbi természetesen a „Kiírások szűrése” szűrő beállításától függően. Bármely soron állva a
képernyő alsó részében a kiválasztott kifizetési tételre vonatkozó adatok jelennek meg, megegyező módon,
mint a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kifizetési tételek (106300)” felületen.
A felületen lehetőség van egyéni és csoportos kiírás létrehozásra is a szervezeti egységhez tartozó pénzügyi
kódra vonatkozóan, a feltételeknek megfelelő hallgatók számára.
A csoportos tételkiíráskor az alapadatok fülön adjuk meg a kötelező adatokat (ld. Hallgatók felőli
tételkiírás). Fontos, hogy mielőtt a hallgatókat hozzárendelnénk, mindenképpen válasszuk ki a pénzügyi
kódot, a félévet és a képzést. A „Hallgatók és kifizetési dátumok” tabulátorfülön, a „Hozzárendel” gomb
hatására a „Részletes adatok” fülön megadott adatoknak megfelelő hallgatók jelennek meg. Miután
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hozzárendeltük kifizetési tételhez a hallgatókat, mentsünk. A feljövő ablakban töltsük ki a tételcsoport
adatait (itt a szervezet a felettes szervezetnek megfelelően töltődik). Az „OK” gomb megnyomását
követően annyi sor generálódik, ahány hallgatót hozzárendeltünk, szorozva a pénzügyi kódnál található
kifizetési dátumokkal. A kiírásban a hallgató képzés is feltöltése kerül, ugyan az alapján, az algoritmus
alapján, amelyet a csoportos befizetési tétel kiírásnál részleteztünk.

4.1.3. Képzés felőli kifizetési tétel kiírása
A „Szervezeti egységek / Képzések / Pénzügy /Kifizetési tételek (106300)” és a „Képzések / Pénzügy /
Kifizetési tételek (257600)” felülteken lehetőség van arra, hogy egy adott képzéshez tartozó hallgatók
számára kiírt kifizetési tételeket kezeljük. Itt, ha összesítésen van mind a státusz, mind a félév szűrő, akkor
a felületen megjelenik státusztól és félévtől függetlenül az adott képzésen lévő hallgatók részére kiírt
összes kifizetési tétel.
Bármely soron állva a képernyő alsó részében a kiválasztott tételre vonatkozó adatok jelennek meg,
megegyező módon a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kifizetési tételek (106300)” felülettel.
A felületen van lehetőség egyéni és csoportos kifizetési tétel létrehozására is a képzés minden hallgatója
számára.

4.1.4. Import
4.1.4.1. Fájl kitöltése
A kifizetési tételek beolvasásánál egy kötött, Excel formátumú fájlban történik az adatok felvitele. A fejléc
elérhető a Kifizetési tételek felületeken, a „Fejléc export” gomb megnyomásával.
Az Excelben a következő adatokat szükséges rögzíteni:
- OWNER: Hallgató Neptun kódja - kötelező
- KEPZES: Hallgató képzésének kódja - kötelező
- JOGCIM: A kifizetni kívánt pénzügyi jogcím (kód) – vagylagosan kötelező (ld. lejjebb)
- FELEV: A kifizetés féléve. Csak akkor tudunk a hallgatónak fizetni, ha létezik az adott képzésen
ilyen féléve.
- VALUE: A kifizetési tétel összege.
- PENZUGYIKOD: A kifizetni kívánt pénzügyi kód – vagylagosan kötelező (ld. lejjebb).
- PENZUGYIAZONOSITO: A kifizetni kívánt pénzügyi kód pénzügyi azonosítója – vagylagosan
kötelező.
- KIFIZETESITETELNEVE: A kifizetési tétel neve. Opcionális, csak akkor célszerű kitölteni, ha
egy fájlon belül többféle nevet kell megadni az egyes tételeknek.
- SZAK: amennyiben szakonként került megadásra a pénzügyi kód.
- HALLGATOFELVETEL: Abban az esetben töltendő, ha képzés szintű a kód, vagy a táblázatban
kitöltöttük a képzést, és a hallgatónak több, azonos képzése van. Ha a hallgatónak csak egy, az adott
kódhoz kapcsolódó képzése van, a program automatikusan betölti a hallgató képzését, a mező
feltöltése nem szükséges.
A JOGCIM, PENZUGYIKOD, PENZUGYIAZONOSITO hármasból valamelyiket kötelező kitölteni,
azonban csak egyet szabad kitölteni a három kód közül!
Beolvasáskor, ellenőrzéskor a fejléc minden oszlopának szerepelnie kell a fájlban, akkor is, ha nincs
kitöltve, illetve új oszlopokat nem lehet felvenni. A sorrenden sem lehet változtatni. Az Excel-t
cellaformázással érdemes minden oszlopára nézve Szöveg típusúra átállítani. Formázni nem szabad. A
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kódokat mindig karakterhelyesen kell felvenni, figyelve a kis- és nagy betűkre, kódoknál szóközökre,
egyéb karakterekre is. Több Excel fül is tölthető, a program rákérdez, hogy melyiknek a tartalmát akarjuk
ellenőrizni vagy beolvasni. Ha rendszeres kifizetésről van szó, akkor is csak egy („egy havi”) sort kell
rögzíteni, mert a vonatkozó pénzügyi kódnál megadott fizetési dátumoknak megfelelő darabszámú – és
tervezett kifizetési dátumú – tétel fog generálni a program.
A fenti adatokat használja a program mind ellenőrzéskor, mind pedig beolvasáskor, minkét esetben a
fentieknek megfelelő kitöltés szükséges.

4.1.4.2. Import folyamat
A fájl kitöltése után az „Import” gombra kell kattintani. A fejlövő ablakban válasszuk ki a fájlt. A
következő ablakban adjunk egy nevet a tételcsoportnak, majd adjuk meg a tétel nevét (akkor is meg kell
adni valamit, ha az Excel fájlban egyébként kitöltöttük a kifizetési tétel neveket, azokhoz a sorokhoz kerül
be az itt megadott név, amely sorokban nem került kitöltésre). Az ablak alsó részében két rádiógomb
található: „Ellenőrzés” és „Import”. Ha csak ellenőrizni szeretnénk, akkor az „Ellenőrzés”, ha már
importálni, akkor az „Import” beállítást használjuk.
Az „OK” gomb lenyomása után a program rákérdez, hogy az adott napnál korábbi tételeket is beolvassa-e.
A program „Igen” válasz esetén minden, a pénzügyi kódhoz hozzárendelt dátumra létrehozza a kifizetési
tételt, nem válasz esetén csak azokra a dátumokra, amelyek az adott napnál későbbiek. „Ellenőrzés” esetén
mindegy, hogy mit adunk meg. A következő kérdésre „Igen” választ esetén lefuttatja a szükséges
ellenőrzéseket (csak államilag finanszírozott státuszú hallgatóknak kerüljön beolvasásra a tétel). „Nem”
válasz esetén minden tételt beolvas a program. Azt, hogy ez milyen ellenőrzések alapján történik, a
Juttatásképesség vizsgálat fejezetben olvashatjuk.
A program az „Igen” gomb megnyomása után lefuttatja az ellenőrzéseket, és ha „Import”-ot
választottunk, legenerálja a tételeket a pénzügyi jogcímnek megfelelően.
Technikai ellenőrzést – bankszámlaszám, adóazonosító, cím, stb. hiányt itt a program nem végez. Azt
azonban jelzi, ha hasonló adatokkal már van érvényes kiírása a hallgatónak, de import esetén ennek
ellenére beolvasásra kerülnek ezek a tételek is. Import esetén ugyan úgy lefutnak az juttatásképes
ellenőrzések.

4.1.5. Pénzügyi státusz vizsgálat tétel létrehozáskor
A kifizetési tételek importálásakor a JUTTATASKEPESSEGVIZSGALAT paraméter 0 állása esetén a
program figyelembe veszi az intézmény által a „Pénzügyek/Státusz beállítások ösztöndíj kifizetéshez
(55850)” menüponton beállított „Juttatásképes” pénzügyi státuszokat.

„Csak a juttatásképes pénzügyi státuszoknak megfelelő hallgatóknak írja ki a tételeket?”
A program megkérdezi, hogy „Csak a juttatásképes pénzügyi státuszoknak megfelelő hallgatóknak írja ki a
tételeket?”. „Igen” válasz esetén az importálandó kiírás félévében a hallgató pénzügyi státusz 1 mezője
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kerül összehasonlításra a juttatásképes pénzügyi státuszokkal, és azokat a tételeket engedi importálni a
rendszer, ahol a hallgató pénzügyi státusz 1 értéke juttatásképes, ellenkező esetben az importálni kívánt sor
hibalistára kerül. Amennyiben „Nem” választ adunk, akkor a juttatásképes státusz beállításoktól
függetlenül kiírható a tétel a hallgatók számára.

4.2. Kifizetési lista
4.2.1. Kifizetési lista létrehozása
A tételcsoportokban előírt, egyszeri vagy rendszeres kifizetési tételek a havonta, vagy meghatározott
időközönként generált kifizetési listákon keresztül kerülnek listába, majd GIRO állományba.
Kifizetési listát a „Szervezeti egységek / Pénzügy / Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150)” és a
„Pénzügyek / Kifizetési lista szűrés alapján (5950)” felületeken lehet készíteni az „Új kifizetési lista”
gombra kattintva.

Kifizetési lista létrehozása
A kifizetési lista elkészítéséhez először meg kell adni a kifizetési lista nevét, majd a felületen található
szűrő feltételek alapján létrehozható a lista.
A tételek listába kerülése panelen belül először ki kell választani, hogy mi alapján szeretné a felhasználó
elkészíteni a listát. Az alapja lehet tételcsoport vagy pénzügyi kód. A listába kerülési feltétel kiválasztását
követően az összerendelő három pontos négyzet megnyomására feljövő listából kiválaszthatóak a pénzügyi
kódok / tételcsoportok. Amennyiben a „Jóváírás”-t választjuk, akkor minden olyan tételt leválogat a
program, amely a lejjebb részletezett feltételeknek megfelel. Jóváírás esetében a dátum szerinti válogatás
alapját a „Jóváírás” panelban megadott fizetési dátum jelenti, ez a felületen, mint fizetési határidő jelenik
meg.
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A listába kerülési feltétel megadását követően az alábbi jelölőnégyzetek segítségével szűkítheti a
felhasználó a beállításokat (több jelölés beállítása esetén minden beállítás érvényesül):
- „Devizás utalás”: azokat a tételeket válogatja le a kiválasztott tételcsoportokból (pénzügyi kódokra
kiírt tételekből) a program, amelyek devizás pénzügyi kódokhoz kötődnek, a kiírás nem forintban
készült.
- „Külföldi utalás”: azokat a tételeket válogatja le a kiválasztott tételcsoportokból (pénzügyi kódokra
kiírt tételekből) a program, amelyek olyan hallgatókhoz kötődnek, akiknek megadott
alapértelmezett bankszámlaszáma külföldi (IBAN formátumú) bankszámlaszám.
- „Félév szerint”: azokat a tételeket válogatja le a kiválasztott tételcsoportokból (pénzügyi kódokra
kiírt tételekből) a program, amelyek féléve a kiválasztott félév.
- „Képzés és státusz független”: nem veszi figyelembe a program a listageneráláskor a
juttatásképesség beállításokat. A kifizetési tételben megadott félévvel azonban ilyenkor is
rendelkeznie kell a hallgatónak.
- „Dátum szerint”: „Tól”; „Ig”: a program csak azt veszi figyelembe a dátum beállítások közül,
amelyik mellé a pipát betettük, nem elég a dátum kitöltése. A figyelembe vett dátum a pénzügyi
kódnál, majd ebből örököltetve a kifizetési tételnél beállított tervezett kifizetési dátumokat veszi
figyelembe, ezeket a tételeket válogatja le a kiválasztott tételcsoportokból (pénzügyi kódokra kiírt
tételekből) a program. Jóváírások esetében ez a dátum a fizetési határidő. Rendszeres kifizetéseknél
fontos, hogy az „Ig” dátum legyen megadva, a „Tól” dátum megadása azonban attól függ, hogy az
aktuálisnál korábbi hónapokra is ki akarunk-e fizetni azoknak a hallgatóknak, akiknek korábban
valamilyen adathiány miatt ez nem sikerült.
Amennyiben minden szükséges listába kerülési feltétel beállításra került, akkor „Mentés és lista készítés”
gombra kattintva elkészül a kifizetési lista.
A feljövő ablakban meg kell adni a legkésőbbi kifizetési dátumot (ez megint a pénzügyi kódnál rögzített
tervezett kifizetési dátum, amely a kiírásokba öröklődik, csak eddig teszi a listába a program a tételeket,
ezzel kell nagyobb egyenlő értéket felvennie a beállított dátumnak, egyébként nem kerül a listába). A
program elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, leválogatja az annak megfelelő „Aktív” vagy „Bank által
visszautasított” státuszú tételeket, és a leválogatott, kifizethető tételek státuszát „Feldolgozás alatt”-ra
állítja. A folyamat végén kapunk egy rövid üzenetet, hogy tanulmányi, juttatás vagy technikai szempontból
mely hallgatók nem feleltek meg a feltételnek, bár a felületen beállított feltételeknek megfeleltek volna,
illetve szerepeltek a tételcsoportban.
A kifizetési listához tartozó kiírásokat a Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150,5950)”, „Kírások”
tabulátor fülön, illetve a „Kifizetési lista szűrés alapján tételek (6050, 6250)” felületen találhatóak meg.
A kifizetési lista készítés során a program figyelembe veszi, hogy adott hallgatónál a megadott
bankszámlaszám érvényes-e.
Amennyiben a „Hallgatók (5400)” és a „Szervezeti egységek/Szervezeti egység hallgatói (28600)”
menüpontokon a „Hivatalos adatok” tabulátorfülön beállításra került egy adott bankszámlaszámnál az
„Érvénytelen bankszámlaszám” jelölőnégyzet, akkor arra a számlaszámra nem lehet ösztöndíjat kifizetni,
visszautalni.
A kifizetési lista készítésekor a program megvizsgálja, hogy a kiíráshoz tartozó hallgató képzés jogviszony
vége dátum kisebb-e, mint a kiírásban lévő tervezett kifizetési dátum. Amennyiben a jogviszony vége
kisebb, mint a tervezett kifizetési dátum, a tétel nem kerül be a kifizetési listába. A program visszajelző
üzenetben tájékoztat: „A hallgató képzésének végdátuma kisebb, mint a teljesítés dátuma.” Az ellenőrzés
akkor sem engedi át a hallgatót, ha egyébként a kiírásban szereplő féléve a képzésen aktív. Ha az utóbbi

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 94 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

esetben mégis ki szeretnénk fizetni, akkora kifizetési listában a „Képzés státusz független” jelölőnégyzettel
kapcsolhatjuk ki ezt az ellenőrző feltételt is.

4.2.2. Érvénytelen bankszámlaszámok
A Hallgatók (5400)-as felületen, ha Hivatalos adatok fülön egy bankszámlaszámnál az „Érvénytelen”
jelölőnégyzet beállításra kerül, akkor azt követően arra a bankszámlaszámra vonatkozóan nem lehetséges
ösztöndíj utalást kezdeményezni. A program minden esetben figyel arra, hogy csak érvényes
bankszámlaszámra enged utalni.

4.2.3. Hibalista, hibajavítás
A korábban említett rövid listánál részletesebb, nyomtatható vagy menthető lista készíthető a „Hibalista
nyomtatás” gomb segítségével.
Ezt a listát átküldve az illetékeseknek (például tanulmányi osztály) a hallgatók adatainak módosítását
követően (pl. adóazonosító vagy bankszámlaszám pótlás, érvénytelen bankszámlaszám, stb.), a program
azonos feltételekkel ismételten le tudja válogatni a tételeket. Ehhez a „Szerkesztés”, majd minden
változtatás nélkül a „Mentés és listakészítés” gombot kell megnyomni, illetve megadni a legkésőbbi
kifizetési dátumot. Ekkor a program újra válogatja a feltételeknek megfelelő tételeket, és ha történt közben
olyan változás, ami kifizetést eredményezhet, akkor ezek a tételek a listába kerülnek (vagy éppen a
megváltozott adatok miatt valamely tétel kikerül a listából). Ha nem történt változás, a program kiírja, hogy
„Nincs a feltételnek megfelelő kifizetési tétel”, de ez nem azt jelenti, hogy üres lesz a lista, csak annyit,
hogy az előzőekhez képest nem történt változás.
A hibalista készítés nem kötelező, a javítási folyamatot sem kell kötelezőképpen beiktatni, de ha adott
hónapban nem is sikerül már a javítás, az előző havi hibalista alapján a következő hónapra is történhet
javítás.
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Ha olyan tétel kerül a kifizetési listába, amelyet nem kívánunk kifizetni, akkor a „Kifizetési lista generálás
szűrés alapján (6150,5950)” felület alatt található, „Kifizetési lista szűrés alapján tételek (6050, 6250)”
felületen, a „Törlés” gombbal ki lehet venni a listából. Ez nem a tétel sztornózását jelenti, csak magából a
kifizetési listából emeljük ki a tételt, megszüntetve ezzel a tétel és a kifizetési lista közötti kapcsolatot.
Addig tehető meg, amíg a tételek státusza „Feldolgozás alatt”-i, „Teljesített” tételek esetén (GIRO készült
már róla) nem törölhető tétel a kifizetési listából.

4.2.4. Kifizetési lista (tranzakciós lista) készítése
A fenti folyamatok elvégzését követően lehetséges aláíratható formában, tételes kifizetési listát nyomtatni.
A nyomtatvány előállításához a „Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150,5950)” felületen ki kell
választani a kifizetési listát, majd a „Kifizetési lista” gombra kattintani. A kifizetési listát menteni és
közvetlenül nyomtatni is lehetőség van. A kifizetési lista tetszőleges számban újranyomtatható, nem
történik benne változás, ha magán a listán a Hibalista kezelésnél leírt módon nem történik változás.

4.2.5. Kifizetési listához kapcsolódó nyomtatványok
Ahhoz, hogy a fent leírt módon, hiba- és/vagy kifizetési listát tudjon a felhasználó nyomtatni, szükséges,
hogy az intézményi nyomtatási sablonok közé legyek feltöltve a használni kívánt nyomtatványsablonok.
Hibalista
A hibalista nyomtatásához „Hibalista” típusú nyomtatási sablon feltöltése szükséges. Több nyomtatvány is
alkalmazható. A nyomtatványnak nincs altípusa.
A „Hibalista nyomtatás” gombra kattintva a „Hibalista típusú” típussal feltöltött nyomtatványok közül
lehet választania a felhasználónak.
Kifizetési lista
A kifizetési listák nyomtatásához „Kifizetési lista” típusú nyomtatási sablon feltöltése szükséges. A
„Kifizetési lista” típusú nyomtatványoknál altípus megadása szükséges attól függően, hogy milyen listát
szeretnénk nyomtatni az adott sablonnal. Az nyomtatvány altípusainak lehetséges értekei: 1, 2
Az „Összesítések nyomtatása” gombra kattintva az 1-es altípussal feltöltött nyomtatványok
nyomtathatóak a kiválasztott összesítések alapján. Összesítések nyomtatás már Giro állományba került
tételek esetében történhet.

Összesítések nyomtatása
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A „Kifizetési lista nyomtatás” gombra kattintva a 2-es altípussal feltöltött nyomtatványok nyomtathatóak.
Ezek a nyomtatványok a tételes kifizetési lista nyomtatására szolgálnak.
Mind a két altípus esetén több nyomtatvány is alkalmazható.

4.3. GIRO file generálás
A GIRO file generálható kifizetési listánként és csoportosan, több kifizetési listát bekötve.

4.3.1. GIRO file generálás egy kifizetési lista esetén
Egy kifizetési lista esetén a „Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150,5950)” felületen a „GIRO”
gomb megnyomásakor a program bekéri a terhelési dátumot. A dátum megadásakor figyelni kell arra, hogy
meddig fogad el a bank (Kincstár) aznapi terhelést, és ha már csak másnapi terheléssel lehet megadni,
akkor annak megfelelően kell megadni a dátumot. Következő lépésben a program kéri a fájl mentési helyét,
ahol meg kell adni az elérési útvonalat, lehetőleg úgy, hogy a banki terminál kezelőjének is legyen
hozzáférése az könyvtárhoz. A fájl nevének megadását követően a „Mentés” gombra kattintva a program
újra megvizsgálja a kifizetés technikai feltételeit a hallgatókra vonatkozóan, vagyis ellenőrzi a
bankszámlaszám, cím és adóazonosító meglétét és helyességét. A fájl legenerálódik, a tételek pedig
Teljesített státuszt kapnak. A fájl feladható a banki programba.

GIRO generálás egy kifizetési lista esetén

4.3.2. GIRO file generálás több kifizetési listára, csoportosan
Csoportos GIRO generálásakor a „Pénzügyek / Kifizetési lista szűrés alapján / Kifizetési lista csoport
(26450)” felületen az „Új csoport” gombra kattintva a felugró ablakban meg kell adni az új csoport nevét.
Érdemes beszédes nevet adni a csoportnak, például a dátumra és létrehozóra utaló név legyen, hogy később
könnyen megtalálható legyen.
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Ez után a fenti listában ki kell jelölni azokat a kifizetési listákat, amelyeket egyben szeretnének kifizetni,
majd megnyomni a „Mozgatás más csoportba” gombot. A program átteszi a kifizetési listákat az új
csoportba. Ezt követően a csoporton állva a „Csoportos GIRO file készítése” gombra kattintva gomb
megnyomásakor a program bekéri a terhelési dátumot. A dátum megadásakor figyelni kell arra, hogy
meddig fogad el a bank (Kincstár) aznapi terhelést, és ha már csak másnapi terheléssel lehet megadni,
akkor annak megfelelően kell megadni a dátumot. Következő lépésben a program kéri a fájl mentési helyét,
ahol meg kell adni az elérési útvonalat, lehetőleg úgy, hogy a banki terminál program kezelőjének is legyen
hozzáférése az könyvtárhoz. A fájl nevének megadását követően a „Mentés” gombra kattintva a program
újra megvizsgálja a kifizetés technikai feltételeit a hallgatókra vonatkozóan, vagyis ellenőrzi a
bankszámlaszám, cím és adóazonosító meglétét és helyességét. A fájl legenerálódik, a tételek pedig
Teljesített státuszt kapnak. A fájl feladható a banki programba.

Csoportos GIRO generálás több kifizetési lista esetén

4.3.3. Banki dátum megadása
A kifizetési folyamat végén meg kell adni a banki dátumot. Ez akkor történik, amikor visszajelzést kapunk,
hogy valóban elutalásra került az ösztöndíj a bank felé. A végeleges terhelési dátumot adjuk meg banki
dátumként.
A „Banki dátum megadása” gomb inaktív egészen addig, amíg a GIRO állomány nem kerül
legenerálásra.
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Inaktív a Banki dátum megadása gomb GIRO generálás előtt
Egy kifizetési listát tartalmazó GIRO esetén: „Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150,5950)”
felületen a „Banki dátum megadása” gombra kattintva meg kell adni a dátumot (hosszabb időt vesz
igénybe a mentés, mert minden tételhez bekerül a banki dátum, illetve áttöltődik a korábbi, adóigazoláshoz
is.)
Csoportos GIRO fájl esetén: „Kifizetési lista csoport (26450)” (csoport kiválasztása fent) felületen a
„Banki dátum megadása” gombra kattintva meg kell adni a dátumot, majd „OK” gombra kattintani.
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Banki dátum megadása
A kész GIRO fájlhoz mind egyesével, mind a lista csoporthoz lehet összesítéseket nyomtatni (vég
összesen, pénzügyi kódonként, jogcímenként, stb.), ehhez mindkét felületen az „Összesítések
nyomtatása” gombot kell választani, bejelölni, hogy milyen összesítéseket szeretnénk, majd „OK” gomb.

4.3.4. „Visszapattanó tételek” kezelése
A kincstárból nem utalhatóként visszaérkező tételek esetében (pl. megszűnt bankszámlaszám) a
„visszapattanó tételeket” a Neptun oldalon is adminisztrálni kell.
A „Kifizetési lista generálás szűrés alapján (6150,5950)” felületen, a „GIRO állomány sorai” tabulátor
fülön megjelennek a generált GIRO állományhoz tartozó sorok. A felület alsó részén található kereső
mezőben a „File sora” értéket választva % jellel kezdődően az ismert adatok alapján (pl. a hallgató neve)
megkereshető az érintett sor. Az érintett soron állva, jobb egér gombra kattintva a feljövő lehetőségek
közül a „Bank által visszautasított” lehetőséget választva a program a kapcsolódó kifizetés(ek) státuszát
„Bank által visszautasított”-ra módosítja. (Több kifizetést is érinthet, mivel a GIRO állományban a
program sorokra összesíti a hallgatók kifizetéseit.)
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Bank által visszautasított státusz beállítása
A „Bank által visszautasított” státuszú tételek ugyan úgy viselkednek, mint az „Aktív” tételek, vagyis
ugyan úgy kifizetési listába válogathatóak, külön megjelölés nélkül.
Amennyiben kiderül, hogy téves az utalás, vagy egyéb módon történik meg végül a hallgatónak a kifizetés,
akkor a tételt sztornózni kell.
Ezt addig nem lehet megtenni, míg a tétel az adott kifizetési listához kapcsolódik. Ilyenkor a „Pénzügyek /
Kifizetési lista generálás szűrés alapján / Kifizetési lista szűrés alapján tételek (6050, 6250) felületen a
„Bank által visszautasított” státuszú tételeknél ismét aktív lesz a „Töröl” gomb (a „Teljesített” tételeknél
továbbra is inaktív, ilyet nem tudunk utólag törölni a listából).
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Bank által visszautasított tétel és a kifizetési lista közötti kapcsolat megszüntetése
A „Töröl” gomb megnyomására a program megszünteti a kapcsolatot a „Bank által visszautasított” tétel
és a kifizetési lista között, mely következtében a tétel státusza ismét „Aktív” lesz, és így sztornózható a
„Szervezeti egységek / Pénzügyek / Kifizetési tételek (106300)”, vagy a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei /
Kifizetési tételek (103300)” felületen a „Sztornó” gomb segítségével.

4.3.5. Tévesen generált GIRO állományok visszavonása
Amennyiben egy GIRO állomány rosszul, vagy tévesen került generálásra, magas jogosultsággal (belső
adminisztrátor, illetve egyedi jogok esetében a legmagasabb pénzügyi jogosultsághoz) megtalálható a
felületeken a „Visszavonás” gomb. A gomb hatására törlődnek a banki dátumok (amennyiben már
beállításra került), törlődik a Giro sor, illetve a tételek státusza visszaáll „Feldolgozás alatt” státuszra. A
visszavonást követően ismét előállítható az állomány.
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4.4. Visszafizetés
Ha egy hallgatónak tévesen fizettünk ösztöndíjat, vagy több ösztöndíjat kapott, mint amennyit ki kellett
volna írni számára, a visszafizetés segítségével tudjuk előírni számára a befizetési kötelezettséget.
A „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kifizetési tételek (103300)” felületen ki kell választani a
visszafizetendő „Teljesített” státuszú tétel sorát, majd a „Visszafizetés gombra” kattintva a feljövő
ablakban meg kell adni a kért adatokat.
A felugró ablakban automatikusan feltöltésre kerülnek az alábbi mezők az eredeti kiírás alapján. A
feltöltött mezők értékei módosíthatóak.
-

„Összeg”: Az eredeti visszautalni kívánt kiírás összege.
„Fizetés dátuma”: Aktuális nap dátuma (jóváírás készítésének dátuma).
„Kiírás neve”: Eredeti kiírás neve
„Félév”: Az eredeti kiírás féléve. Nem kell feltétlenül megegyeznie az eredeti kiírás félévével, de a
hallgató képzésén kell szerepelnie az adott félévnek.

Visszafizetési adatok megadása
Fontos, hogy ha utólag egy teljes félévet fizettetünk vissza a hallgatóval, akkor azt havi sorokon állva,
tételenként tegyük meg, akkor is, ha nem a teljes összeget fizettetjük vissza, mert elromlanak a havi
kimutatások!
A mentés hatására 3 sor generálódik a korábbi egy sorból. A főkiírás az a sor lesz, „-” előjellel, amely a
visszafizetés és az eredeti kifizetés különbözete. A visszafizetési tétel, mint alkiírás „+” előjellel jön létre, a
kiírás pénzügyi kódja megegyezik az eredeti tétel pénzügyi kódjával. A másik alkiírás a „-” előjelű, eredeti
kifizetést tartalmazza.
A hallgató visszafizetést a weben a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton a „Visszafizetések” fülön tud
befizetni.
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Visszafizetés - kliens

Visszafizetés - web
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5. Tranzakció
5.1. Tranzakció fogalma, kezelése, mezői
A Neptunban minden pénzmozgást tranzakciónak nevezünk. A tranzakció tartozhat kiíráshoz, de
megjelenhet csekkhez, vagy gyűjtőszámlához kapcsolódóan kiírás nélkül is.
A tranzakció típusát és kötődését a különböző státusz, illetve egyéb mezők határozzák meg. A tranzakció
érvényességét a státusz mező értéke adja meg. A tranzakciókat sosem töröljük a rendszerből, csak
érvényességét állítjuk, amennyiben valamely logika folytán érvénytelenné válik.
A tranzakciók szűrése a „Tranzakció” táblában történik. A tranzakció tartozhat kiíráshoz (ki és
befizetések, visszafizetések és jóváírások esetében), de lehet kiírás független is. Ilyen, kiírás független
tranzakció kapcsolódhat csekkhez (nem a rendszerből, kiíráshoz generált csekk esetében a program a postai
fájl beolvasásakor minden csekkhez tranzakciót generál, amelyet, ha kiíráshoz kötjük a csekket, „magával
visz” a kiíráshoz), illetve gyűjtőszámlás folyamatokhoz (pl. utalás a gyűjtőszámlára).
A tranzakció táblában található fontos mezők (szűréshez, lekérdezéshez):
„Előjel” – a tranzakció előjele nem feltétlenül dönti el, hogy az intézmény szempontjából be- vagy
kifizetésről van szó, mivel a tranzakció befizetési tételnél is lehet negatív. Amennyiben kiírt tételekhez
kapcsolódó tranzakciókat nézünk, ott mindig a kiírás előjele a mérvadó.
„Státusz”:
- érvényes státuszok
 On-line igazolt
 Pénzügyileg duplán igazolt
 Pénzügyileg igazolt
 Pénzügyileg kézzel igazolt
 üres (ösztöndíj kifizetés esetén)
- érvénytelen státuszok
 Bank által visszautasított
 On-line függő
 On-line visszautasított
 Érvénytelen tranzakció
„Fizetés típusa” – a tranzakció befizetésének típusára utal. Minden esetben töltődik.
Lehetséges értékei:
 Gyűjtőszámlás befizetés
 Utalás a gyűjtőszámlára
 Csekkes befizetés Neptun által nyomtatott csekkel
 Csekkes befizetés, kézi rögzítéssel
 Számlás tétel utalásos teljesítése
 Bankkártyás teljesítés
 Visszautalás a gyűjtőszámláról (a hallgató által kezdeményezve)
 Visszautalás a gyűjtőszámláról (a bank által kezdeményezve)
 Házipénztáras befizetés
 Sztornó tétel
 Minden egyéb esetben
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Ösztöndíj kifizetés
Hallgatói csekkrögzítés
Bankkártyás tranzakció díj
Késedelmi kamat
Minden egyéb esetben (jóváírás)
Jóváíró számla ürítése
Ösztöndíj sztornó
Gyűjtőszámla nyitóegyenleg
Raiffeisen bankkártya
Egyéb jellegű kifizetések
Egyéb
Számlás tétel teljesítése gazdasági rendszer által
Tranzakció kézi igazolással
Jóváírás kifizetés
Külső számlarögzítés
Gyűjtőszámla sztornó tétel
Gyűjtőszámla javító tétel
Sztornó gazdasági rendszer alapján
Engedményezés kézi teljesítéssel
Engedményezés gazdasági rendszer által
Mobilfizetés

„Gyűjtőszámla státusza” – csak gyűjtőszámlás tranzakció esetében kerül törlésre. A tranzakció típusára és
helyére utal a gyűjtőszámlán belül.
Lehetséges értékei:
 Rendezett
 Visszafordított
 Elutalt
 Belső függő
 Külső függő
 Korrekció egyenleg
 Terhelés
 Jóváírás
 Nyitóegyenleg
 Nullázó tétel
„Banki dátum” – minden, a gazdasági rendszerbe történő feladás a banki dátum alapján történik. A banki
dátumot minden véglegesítő folyamat során bekéri a rendszer, így például a gyűjtőszámla banki állomány
beolvasáskor, a giro fájl létrehozását követően, virtuális gyűjtőszámla egyenleg feltöltésnél, bankkártyás
analitika beolvasásnál, stb. Annál a tranzakciónál, ahol találunk banki dátumot, befejezettnek kezelhetjük
az adott pénzmozgást.
„Tranzakció dátuma” – a tranzakció létrehozásának ideje, tehát amikor a művelt történt, például a hallgató
befizetést indított egy adott tételre, vagy elkészült a giro állomány, illetve mondjuk beolvasásra került egy
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banki fájl vagy postai fájl. Erre a dátumra érdemes figyelni akkor, amikor az szeretnénk lekérdezni, hogy
ténylegesen a hallgató mikor fizette be a tételt, mert ezt tudjuk összehasonlítani a fizetési határidővel.
„Bankkártyás tranzakciós díj” – a program bankkártyás fizetéshez kapcsolódó tranzakció esetében ide tölti
be az analitika alapján, hogy az adott tételből milyen összeg került levonásra.
„Feladható tétel” – a gazdasági rendszerbe történő feladáskor ennek a mezőnek az értékét nézi a rendszer.
Amikor létrejön egy tranzakció, bekerül hozzá a banki dátum, akkor a mező értéke igaz. Amikor feladja a
program a gazdasági rendszer felé, akkor a mező értéke hamisra vált, ezzel jelezve, hogy a tétel már
feladásra került. Ezt követően, ha ugyanarra az intervallumra ismét feladást indítunk, a banki dátum alapján
hiába kerülne be a tétel, ezt meggátolja a „Feladható” mező hamis értéke.
„Kincstárnak” – ezzel a mezővel szabályozhatjuk, hogy a gyűjtőszámlás befizetés utalási állományba
kerüljön-e. Igaz érték esetén bekerül, hamis érték esetén nem. A Belső függő tételei felületen a Feladható
gombbal szabályozható.
„Megbontott” – gyűjtőszámlás tranzakció esetén értelmezhető, az adott tranzakció az banki fájl egy olyan
sorához kapcsolódik, amely megbontásra került, majd különböző hallgatókhoz került rendelésre.
„Főkönyvi szám”, „Témaszám”, „Munkahely”, „Forrás”, „Önálló egység”, „ÁFA” – a témaszám és
főkönyvi szám és ÁFA tartalom adatokat a program a tranzakció létrehozásakor leteszik a kiírásba, így ha
később a pénzügyi kódoknál módosulnak ezek az adatok, a tranzakcióból kinyerhetőek a létrehozáskor
aktuális adatok. A gazdasági rendszer interfészek tehát igény szerint vehetik az adatokat az aktuális,
pénzügyi kódnál lévő beállításokból, vagy vehetik a befizetéskorit, a tranzakcióból.

5.2. Elvégzett műveletek
A „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Elvégzett műveltek (12500)” felületen listázásra került a hallgató
minden kiírt tételéhez tartozó minden tranzakció. Az adatok megegyeznek a „Hallgatók / Hallgató
pénzügyei / Kiírt tételek / Elvégzett műveltek (2743000)”-nél szereplő tételenkénti adatok összesítésével.
Az „Elvégzett műveltek (2743000)” felületen egy adott tételhez tartozó elvégzett tranzakció adatait lehet
látni.
Az „Alapadatok” fülön látható:
- „Cél számlaszám”: Az a bankszámlaszám ahová érkezett a befizetés.
- „Forrás számlaszám”: Az a bankszámlaszám ahonnan érkezett a befizetés.
- „Összeg”: A tranzakció összege.
- „Fizetés típusa”: Megjelenik a befizetés módja (az intézmény által használt befizetési módoknak
megfelelően).
- „Megjegyzés”: Amennyiben a tételhez tartozik megjegyzés.
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Elvégzett műveletek
A pénzművelet dátumai fülön az alábbi adatokat lehet megtekinteni:
- Létrehozó
- Rögzítő
- Igazoló
- Létrehozás (amikor a hallgató vagy az ügyintéző indította a tranzakciót.)
- Rögzítés (amikor a tranzakció rögzítésre került.)
- Igazolás (amennyiben banki analitika tartozik a művelethez, a beolvasás dátuma, pl. bankkártya.)
- Banki dátum (a visszaolvasott fájl banki dátuma, illetve az adott felületen megadott banki dátum
tranzakció típustól függően.)
Ezek az adatok a megegyeznek a hallgató felőli Kiírt tétek menüponton az adott tételnél látható értékekkel.
A kiíráshoz tartozó tranzakciók megtekinthetőek a csoportos felületeken is:
- „Szervezeti egységek/ Pénzügy/Kiírt tételek/ Elvégzett műveletek (74450)”
- „Szervezeti egységek/Képzések/Pénzügy/Kiírt tételek/ Elvégzett műveletek (74500)”

5.3. Kifizetett ösztöndíjak
A „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek / Kifizetett ösztöndíjak (17000)” felületen azok a
kifizetési tranzakciók jelennek meg, melyek már kifizetésre kerültek a hallgatónak a tanulmányai során.
Alapadatok fülön található adatok:
- „Cél számlaszám”: Az a bankszámlaszám ahová utalásra került a kifizetés
- „Forrás számlaszám”: Az a bankszámlaszám ahonnan utalásra került az összeg
- „Összeg”: A tranzakció összege.
- „Fizetés típusa”: Ösztöndíj kifizetés
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Kifizetett ösztöndíj
A pénzművelet dátumai fülön az alábbi adatokat lehet megtekinteni:
 Létrehozó
 Rögzítő
 Igazoló
 Létrehozás
 Rögzítés
 Igazolás
 Banki dátum

5.4. Feladások
A rendszerben történt pénzügyi feladások a „Pénzügyek / Feladások (82200)” menüponton találhatóak
meg. A feladások fizetés típusonként, a megfelelő menüpontokon történnek. A kintlévőség, bizonyos
gazdasági rendszereknél a diákhitel igénylés és számla feladások során kiírásokat illetve rendezést igénylő
számlákat adunk fel a gazdasági rendszer felé, minden más esetben tranzakciókat. A gazdasági interfész
függvényében a tranzakció feladás lehet pénzügyi kódonként összesített vagy analitikus, tehát
kiírásonkénti.
Amennyiben például rosszul mentettük az állományt, a „Feladási állomány” gomb segítségével ismét
kinyerhető. (A felületen speciálisan, egyes gazdasági rendszerekre vonatkozóan további gombokat is
találhatunk, intézményi jogosultságtól függően, ezek az adott gazdasági rendszer beállításai szerint készítik
az állományokat.)
A fájl kiválasztása után a kapcsolódó sorokat a feladás típusától függően az alábbi menüpontokon lehet
megtekinteni:
- „Pénzügyek / Feladások / Feladott számlák (82300)”
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 Számlás
„Pénzügyek / Feladások / Feladott pénzműveletek (113800)”
 Bankkártyás
 Gyűjtőszámlás
 Virtuális gyűjtőszámlás
 Jóváírások
 Ösztöndíj
 Diákhiteles
„Pénzügyek / Feladások / Feladott csekkek (13750 )”
 Csekkes

Amennyiben tévesen került létrehozásra a feladási állomány, akkor visszavonható itt, a „Pénzügyek /
Feladások (82200)” menüponton a „Feladás visszavonása” gomb segítségével. Ebben az esetben törlődik
a fájl, a korábban feladottként jelölt tranzakciók ismét feladhatóvá válnak.
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6. Tételcsoportok
Az ügyintéző által kiírt tételeket tételcsoporthoz lehet rendelni. Csoportos műveletek, import esetében,
illetve kifizetési tétel létrehozáskor minden esetében a tételek tételcsoportba automatikusan kerülnek. A
felhasználó tetszés szerint, bármilyen kategorizálás alapján hozhat létre tételcsoportokat. Ez azért célszerű,
mert adott tételcsoportban lévő adatokról gyorsan, egyszerűen lehet statisztikai adatokat szolgáltatni, illetve
kifizetések kezelésénél a tételcsoportokban való kezelés átláthatóbbá teszi a folyamatokat.

6.1.1. Tételcsoport létrehozása
Tételcsoportok létrehozására minden tételkiírásra alkalmas felületen, ill. a „Pénzügyek / Tételcsoportok
(80000)” vagy a „Szervezeti egységek/Pénzügyek/Tételcsoportok (5500)” felületen van lehetőség.
A tételcsoportokat hozzá lehet rendelni szervezeti egységhez és / vagy képzéshez.
A tételcsoportoknak két típusa van:
 kifizetési tételcsoport
 befizetési tételcsoport
A programban az import állományok beolvasásakor és csoportos kiíráskor tételcsoport kerül létrehozásra.
Ebben az esetben lehetőség van a tételcsoport elnevezésére. Itt is célszerű beszédes nevet választani, mely
segíti a később történő visszakeresést.
Új tételcsoport létrehozása esetén a „Hozzáad” gombra kattintva meg kell adni a tételcsoport nevét, a
szervezeti egységet / képzést, a tételcsoport leírását (ha van) és a félévet, majd a mentés gombra kattintva
létrehozásra kerül az új tételcsoport.

Tételcsoport létrehozása
„Név”: a tételcsoport neve, célszerű beszédes nevet adni.
„Szervezeti egység”: A mező mellett található három pontos négyzet segítségével lehet a tételcsoportot
szervezeti egységhez rendelni.
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„Képzés”: A mező mellett található három pontos négyzet segítségével lehet a tételcsoportot képzéshez
rendelni. Amennyiben előzőleg szervezeti egység is került kiválasztásra, akkor csak az adott szervezeti
egységhez tartozó képzéseket ajánlja fel a program kiválasztásra.
„Félév”: A félév kiválasztásával megjelölésre kerül, hogy a tételcsoportban szereplő kiírások (ki- és / vagy
befizetési tételek) mely félévhez tartoznak. Mivel a program logikával nem figyel arra, hogy félév
kiválasztása esetén milyen kiírások kerülnek a csoportba, érdemes úgy kiválasztani a félévet, hogy a
tételcsoport féléve, és a tételcsoportban szereplő tételek féléve megegyezzen.
„Leírás”: Amennyiben a felhasználó szeretne egy adott tételcsoporthoz kötődően valamilyen megjegyzést
tenni, azt ide tudja rögzíteni.
„Ösztöndíj”: Ez a jelölőnégyzet határozza meg, hogy ösztöndíjról vagy befizetésről van szó.
„Képzés státusz független”: Ebben az esetben a program nem figyeli a juttatásképességet.
A felületen lehetőség van szűrők használatára, melyek segítik a felhasználó munkáját:
 Félév – adott félév kiválasztásával
 Kiírt tétel típusa – Kiírt tételek / Kifizetési tételek
Egy adott tételcsoporton belül vagy csak ki-, vagy csak befizetési tételek lehetnek.

6.1.2. Tételcsoport karbantartása
A „Tételcsoportok” menüpont lenyitása után a „Kiírt tételek” vagy „Kifizetési tételek” menüpontra
léphetünk. A „Pénzügyek (78600)” menüpont felől megtaláljuk még a „Kiírt tételhez befizető rendelése”
felületet is. A felület azért került ide kivezetésre, mivel a tételcsoport egyben mutatja a kapcsolódó
tételeket, ezért ebből az irányból megközelítve lehet az egyben kezelendő tételeket csoportosan számlázni.
A „Kiírt tételek” és „Kifizetési tételek” menüpontokon a kiírások szerkesztésére, új felvitelre nincs
lehetőség.
A tételcsoportba viszont lehetőség van manuálisan és importálással egyaránt felvenni a hallgatókat.
A „Tételcsoportból elvesz” gomb segítségével tudjuk az oda nem tartozó tételeket a csoportból elvenni. A
csoportból való elvétel csak a csoporttal való kapcsolatot szünteti meg, a kiírás a rendszerben marad, csak
tételcsoport független lesz.
A „Tételcsoportba felvesz” gomb segítségével tehetünk újabb kiírást a csoportba. Csak olyan kiírásokat
tudunk egy-egy csoportba helyezni, amely létezik, mint kiírás a rendszerben, és nem szerepel másik
csoportban. Egy csoporton belül, bár látszólag a gomb megnyomására feljövő ablak ezt megengedi, csak
ki-, vagy befizetési tétel szerepelhet. A gombra megjelenő ablakban lehetőség van szűkíteni a
tételcsoportba nem helyezett tételek listáját a kiírás féléve illetve státusza szerint, illetve a tételcsoport kivagy befizetési típusának megfelelően javasolt mindenképpen az előjelekre való szűrőfeltétel beállítása.
Ellenkező típusú tételt nem enged a program a csoportba helyezni.
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Tételcsoporthoz rendelés
Mindkét felületen találunk import lehetőséget is. Ez azért is fontos, mert egy már meglévő csoportba csak
ebből az irányból lehet tétel importálni. (Mivel a tételcsoportnak nincs egyedi azonosítója, a név sem
kötelezően egyedi, a csoportos felületeken hiába adjuk meg ugyan azt a csoportnevet, amely már szerepel a
rendszerben, a program ilyenkor egy új csoportot készít.) Az ebből az irányból történi importálás esetében
a fájl tartalma bekerül a csoportba. Természetesen az előjelre itt is figyelni kell.
A „Tételcsoportok” menüpontok alatt, „Kiírt tételek” menüpontokon található egy „Statisztika” fül. Ezen
a felületen a csoportba tartozó kiírásokra vonatkozó statisztikákat jeleníti meg a program.

Statisztika

6.1.3. Tételcsoport megszűntetése
Ha egy tételcsoport csak aktív tételeket tartalmaz, a „Tételcsoportok” menüponton található „Töröl”
gombbal megszüntethetjük a teljes csoportot. Ilyenkor minden kapcsolódó kiírás, akár be, akár kifizetési
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tételről van szó, fizikailag törlődik a rendszerből. (Minden más felületen csak sztornózásra van lehetőség,
amely „Törölt”-re álltja a kiírás státuszát.)
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7. Pénzügyi automatizmusok a rendszerben
A Neptun rendszer lehetőséget biztosít bizonyos funkciók esetén az automatikus tétel kiírásra, mely előre
meghatározott algoritmus alapján történik.

7.1. Diákigazolvány igénylés automatikus díjkiírással
Amennyiben egy intézményben a DIAKIGAZOLVANYIGENYLES_PENZUGGYEL paraméter értéke 1
vagy 2, akkor az HWEB-en keresztül történő diákigazolvány igénylésekor automatikusan kiírásra kerül egy
kiírás az igénylésre vonatkozóan. Ebben az esetben, amennyiben az igényléshez kapcsolódó tétel
befizetésre kerül, akkor a diákigazolvány igénylőlapnál a „Fizetve” pipa töltésre kerül.
Az automatizmus használatához a paraméter beállítását követően létre kell hozni egy új befizetési jogcímet,
„Diákigazolvány igénylés” típussal a diákigazolványok kezelésére, majd alá, az intézményi igények szerint
létre kell hozni a pénzügyi kódokat. A hallgatói tétel arra a kódra íródik ki, amely tanulmányai alapján
hozzá tartozik (a legszűkebb pénzügyi meghatározástól, tehát a képzési hely szintű kódtól az intézményi
szintű kódig bármelyik esetben megtalálja a hallatóhoz tartozó pénzügyi kódot a program.). A rendszerbe
fixen beégetésre került a diákigazolvány díja (aktuálisan 1400 forint), így nem szükséges a díj külön
felvitele.

Diákigazolvány igénylés típusú jogcím létrehozása
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Alapértelmezetten a diákigazolvány igényléskor létrejövő befizetési kötelezettség - a hallató által kiírt díj
tételekhez hasonlóan - megegyezik a létrehozás, a teljesítés és a fizetési határidő dátuma (aktuális dátum).
Lehetőség van arra, hogy ettől eltérő módon kerüljön meghatározásra a diákigazolvány igénylésekhez
tartozó díjak fizetési ideje.
A határidő megadásához a „Diákigazolvány igénylés” jogcím típusú jogcímhez tartozó pénzügyi
kódra/kódokra vonatkozóan a „Teljesítés ideje” mező felhasználásával lehet egyedi fizetési határidőt
használni az intézményekben. A mező a „Befizetési pénzügyi kódok (80900, 16500)” menüponton a
„Kiegészítő adatok” tabulátor fülön található meg.

Teljesítés ideje mező töltése
A „Teljesítés ideje” mezőben egy egész számot kell megadni, mely alapján az aktuális naphoz viszonyítva
kerül kiszámításra a fizetési határidő, vagyis az aktuális naphoz hozzáadásra kerül annyi nap, amennyi a
mezőben beállított érték. Amennyiben üresen hagyjuk a pénzügyi kódban a „Teljesítés ideje” mezőt, a
program az aktuális dátummal tölti fel a fizetési határidőt a tétel kiírásakor.
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7.2. Automatikus késedelmi díjkiírás
Amennyiben az intézmény be kívánja vezetni a késedelmi díjak automatikus kiírását, mindenképpen
jeleznie kell a Neptun terméktámogatás felé. Ennek legfőbb oka, hogy az eljárás ütemezése az intézményi
igények szerint történik, általában éjszaka fut le, ezért egyeztetni kell a helyi üzemeltetéssel az egyéb,
szintén éjszakára ütemezett eljárásokkal való összehangolás miatt.

7.2.1. Sorszámozás nélküli késedelmi díj
Az automatikus késedelmi díjkiírás arra szolgál, hogy amennyiben adott pénzügyi kódhoz tartozik
hozzárendelt „Késedelmi díj” típusú pénzügyi díj akkor, ha lejár a fizetési határidő, a program
automatikusan kiírja a hallgató számára a késedelmi díjat. A díj kiírása a szolgáltatási jogcímhez
kapcsolódó pénzügyi kódra történik, a szolgáltatás teljesítése az aktuális dátum, a fizetési határidő
megállapításához a pénzügyi kódnál beállított napok száma kerül hozzáadásra az aktuális dátumhoz, az
összeg pedig a pénzügyi díjnál meghatározott érték lesz.
A dinamikus késedelmi díj számítása érdekében a programban létrehozásra került egy új, védett pénzügyi
díj típus kódtétel: „Késedelmi díj” néven. Ezzel a típussal kell felvenni a pénzügyi díj tételeket azokhoz a
szolgáltatási jogcímhez rendelt pénzügyi kódokhoz, amelyekre a késedelmi díjat szeretnénk kiírni.
A díjak a továbbiakban összerendelhetőek azokkal a pénzügyi kódokkal a pénzügyi díjak felületen,
amelyekhez kapcsolódó tételek nem kerültek határidőre kifizetésre. Egy pénzügyi díjhoz több pénzügyi
kód (amelyre a kiírt tétel lejárati idejét vizsgáljuk) is hozzárendelhető.
Egy pénzügyi kódhoz (amelyre a kiírt tétel lejárati idejét vizsgáljuk) egy „Késedelmi díj” típusú díjat
rendelhetünk hozzá.
Egy szolgáltatási pénzügyi díjhoz, melyre a késedelmes díjkiírás történt szintén hozzárendelhető Késedelmi
díj. Így az eredetileg kiírt késedelmi díj lejártakor arra a kiírásra vonatkozóan is megtörténik a késedelmi
díj kiírása.
Egy pénzügyi kódhoz, melyre a késedelmes díj kiírás történik több eltérő összegű „„Késedelmi díj”típusú
pénzügyi díj is hozzárendelhető. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy ugyanaz a pénzügyi kód
(amelyre a kiírt tétel lejárati idejét vizsgáljuk) ne kerüljön több díjhoz/összeghez hozzárendelésre.
Egy szolgáltatási pénzügyi jogcím alá szervezetenként vagy szervezet+képzésenként tetszőleges számú
pénzügyi kódot definiálhatunk, ezek alá tetszőleges számú díjat vehetünk fel, akár eltérő összegekkel,
amelyekhez bármennyi pénzügyi kódot rendelhetünk, amelyek időben történő befizetését követően a díj
kiírása szükséges.
A díj kiírás a lejárat napját követően jön létre, így amennyiben az intézmény használ automatikus teljesítést
(gyűjtőszámla esetén), akkor úgy kell az ütemezést beállítani, hogy előbb a gyűjtőszámlához kapcsolódó
automatikus teljesítés fusson le, és csak ezt követően keresse az eljárás a lejárt határidejű aktív tételeket.
A „Pénzügyek / Befizetési jogcímek (80800)” alatt „Szolgáltatási díj” típussal ajánlott létrehozni egy új, a
késedelmi díjak kezelésére szolgáló jogcímet, majd a jogcímhez kapcsolódó pénzügyi kódokat. Ezt
követően a pénzügyi kódokhoz a „Pénzügyi díjak (81300)” felületen „Késedelmi díj” típussal létrehozni a
pénzügyi díjat. A díj létrehozását követően a belső „Hozzáad” gomb segítségével hozzárendelhetőek azok a
pénzügyi kódok, melyekre szeretnénk a kiírt tételek lejárati idejét vizsgálni.
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Késedelmi díj – vizsgált pénzügyi kód összerendelése

7.2.2. Sorszámozott késedelmi díj
Egy-egy késedelmi díj pénzügyi kódhoz, azonos kiinduló pénzügyi kódra vonatkozóan több pénzügyi díj is
megadható, de csak sorszámozottan. Amennyiben egy késedelmi díj pénzügyi kód – késedelmi díj –
pénzügyi kód kapcsolathoz több, sorszámozott díjat adunk meg, akkor azonos félévben belül, azonos kódra
először az első díj kerül kiírásra. Ha már volt a hallgatónak ugyan ebben a félévben, ugyan ilyen pénzügyi
kódra késedelmi díj kiírása, akkor a következő alkalommal már a 2. díj íródik ki számára, stb. Ha eléri a
hallgató kiírásainak a száma a legmagasabb számú késedelmi díjat, akkor innentől kezdve a program
mindig a legmagasabb számmal ellátott késedelmi díjat írja ki a hallgatónak.
Tehát, ha pl. A késedelmi díj pénzügyi kódhoz hozzárendelek 1, 2, 3 sorszámmal, 500, 1000 és 1500 forint
értékkel 3 db késedelmi díjat, és ezeket a díjakat mind hozzárendelem B pénzügyi kódhoz, akkor ha a
hallgatónak lejárt tartozása van B pénzügyi kódra, akkor az első olyan tartozására, amely B pénzügyi kódra
lett kiírva 500 forintot ír ki a program, a másodikra 1000 forintot, a harmadikra, és innentől a féléven belül
minden kiírásra 1500 forintot. Amennyiben a díj típushoz nem csak B, hanem C pénzügyi kódot is hozzá
rendeltük, akkor mindegy, hogy B vagy C kódon járt le a tartozás, a sorszám szerint emelkedni fog a
kiírandó tétel.
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7.3. Automatikus költségtérítési díjkiírás
Az automatikus költségtérítés számítás bevezetését megelőzően az intézményi folyamatokat egyeztetni kell
a Neptun terméktámogatással.
Lehetőség van automatikus, félévenkénti költségtérítési díj kiírásra. Intézményi igények alapján
meghatározott algoritmus (számítási mód) alapján egy gomb megnyomására lehetséges a félévre vonatkozó
költségtérítési díj kiszámítása/létrehozása adott képzésekre vonatkozóan.
A „Hallgatók / Hallgató képzése / Féléves adatok (6400)” felületen a „Költségtérítés1” vagy
„Költségtérítés2” gomb megnyomására feljön egy ablak, ahol a felhasználónak félévet kell választania
(mely félévre vonatkozik a kiírás). Utána egy következő ablakban képzést/képzéseket kell választania.
A felhasználó által kiválasztott félév, és a képzés(ek) alapján a program leválogatja azokat az aktív
hallgatókat a kijelölt képzésen/képzéseken, melyeknek a kiválasztott képzésen, féléven megfelelő a
pénzügyi státuszuk.
A program a képzés(ek) alapján leválogatja azokat a költségtérítés típusú, képzésnek megfelelő pénzügyi
kódokat, melyek adott képzéshez tartoznak. Fontos, hogy csak képzéshez rendelt pénzügyi kódok esetében
lehet sikeres a leválogatás.
Az automatikus költségtérítés számításnak két kimenete lehet: elkészülnek a kiírások, vagy egy közvetlenül
a rendszer import funkciójának megfelelő Excel fájl készül. A kimenet a generálás során kiválasztható.
Az import fájl/kiírás készítése az alábbiak alapján történik:
- A kiírt tétel a pénzügyi kód + a kiírás féléve
- A szolgáltatás teljesítése az aktuális dátum
- A fizetési határidő a pénzügyi kódnál megadott érték szerint
- A félév a kiválasztott félév
- Az összeg az intézmény által meghatározott algoritmus alapján kerül feltöltésre
A funkció mindenképpen intézményre szabottan működik, az egyeztetés azért szükséges, mert eltérhet,
hogy mi alapján számítódik a költségtérítés az adott intézményben. Lehet megadni árat tárgyhoz,
képzéshez (akár évfolyamonként), illetve a hallgató képzésének féléves adataiban található „Tandíj” mező
értékére is épülhet, akár úgy, hogy „számol” a program az adott összeggel (pl. tárgyjelentkezések kredit
értéke alapján hozzáad vagy levon). Mivel a két gomb két különböző eljárást biztosíthat a rendszerben,
eltérő algoritmusokat is lehet alkalmazni.

7.4. Automatikus ösztöndíj kiírás
Az automatikus ösztöndíj kiírás intézményenként meghatározott algoritmus alapján történhet, ezért
bevezetés előtt az intézménynek egyeztetnie kell a Neptun terméktámogatással.
Intézményi igények alapján meghatározott algoritmus (számítási mód) alapján egy gomb megnyomására
lehetséges a félévre vonatkozó ösztöndíj kiszámítása/létrehozása adott képzésekre vonatkozóan.
Az „Adminisztráció / Féléves adatok (11500)” menüponton adott félévre vonatkozóan ki kell választani a
hallgatókat, majd az „Ösztöndíj számítás” gombra kattintva a felugró ablakban meg kell adni az „Aktuális
félév”-et, az „Előző félév”-et, és az „Ösztöndíjkeretet”. Ezek alapján a program kiírja az adott hallgatóra
vonatkozó ösztöndíjat az intézmény által megadott algoritmus és kifizetési pénzügyi kódoknál rögzített
kifizetési dátumok alapján.
.
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7.5. Díj köteles kérvényre fizetendő díjak kiírása
Egy kérvénysablon azáltal lesz díjköteles, hogy a létrehozáskor a sablonra vonatkozóan díjtípus került
megadásra. A felhasználónak az „Adminisztráció/Kérvénysablonok (29550)” és a „Szervezeti egységek /
Kérvénysablonok (28750)” menüpontokon, az „Alap adatok” tabulátor fölön a „Díjtípus” mezőben a
„Pénzügyi díj típusa” kódtételnél megadott értékek közül van lehetősége választani. A díjak ebben az
esetben is pénzügyi kódokhoz kapcsolódnak, ezekre történik a tételkiírás.

Díjtípus megadása sablonkészítéskor
Amikor a hallgató olyan kérvényt tölt ki a HWEB-en, amelyhez díj típust rendeltünk, és egyértelműen
meghatározható a rendszerben a hallgató képzése alapján a kapcsolódó pénzügyi kód, a program
automatikusan készít egy kiírást a pénzügyi kódhoz rendelt, azonos díj típussal, az „Pénzügyi díj”-nál
megadott összegben. A hallgató kérvénye csak akkor kerül „Ügyintézés alatt” státuszba, ha a kapcsolódó
díj befizetésre került (egészen addig a kérvény státusza „Befizetésre vár”), a kérvény tehát csak ez után
kerülhet elbírálási szakaszba.
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8. Pénzüggyel kapcsolatos kérvények
A program két féle módon teszi lehetővé a pénzüggyel kapcsolatos kérvények kezelését:
Kiírt tételre vonatkozó kérvény leadás
Kiírt tételre vonatkozó kérvény leadás esetén a hallgatónak egy adott kiírásra vonatkozóan van lehetősége
kérvényt leadni a Hallgatói Weben a „Pénzügyek/ Befizetés” menüponton.
Két fajtája van:
 Pénzügyi kérvény
 Részletfizetési kérvény
Kérvény leadás által létrejövő díjkiírás
Díjköteles kérvénynek nevezzük az olyan kérvényeket, melyek leadásakor a kérvényhez kapcsolódóan
keletkezik egy aktív, befizetésre váró tétele a hallgatónak. A kérvény leadáskor olyan státuszba kerül, mely
a kérvény ügyintézője számára nem jelenik meg a felületen így, az ügyintézők a kapcsolódó díj
befizetéséig nem tudnak foglalkozni a kérvénnyel.
Fontos elkülöníteni a két fogalmat, mert a két funkció működése eltérő!

8.1. Kiírt tételre vonatkozó kérvény leadás
A kérvénykezelő segítségével lehetősége van a hallgatónak adott kiíráshoz rendelt kérvény kitöltésére. A
funkcionalitás arra készült, hogy a hallgató közvetlenül a kiíráshoz kapcsolódóan, annak adataira
vonatkozóan adhasson le (például számlakérő, részletfizetési kérelem vagy fizetési kedvezmény, stb)
kérvényt.
Két kérvénytípus használható a kiírt tételekre vonatkozó kérvényezéskor: „Pénzügyi kérvény” és
„Részletfizetési kérvény”. A két kérvénytípus létrehozása, beállítása, leadási módja megegyezik. Ezért
elsőként azok a beállítások kerülnek ismertetésre, melyek mind a két kérvénytípusra egyaránt vonatkoznak.

8.1.1. Kérvénysablonok létrehozása (kliens)
A Kérvénysablonok felületen „Pénzügyi kérvény” / „Részletfizetési kérvény” típussal létre kell hozni a
kérvénysablonokat. A sablonra vonatkozó egyéb beállításokat, ugyanúgy kell beállítani, mint a többi
kérvénytípus esetén.
A kérvény típushoz tartozó, a kiírásra vonatkozó változók szokásos módon megtalálhatóak a változó
listában. Természetesen, mivel ezek az adatok a kapcsolódó kiírás adatai, ezek a változók csak a „Pénzügyi
kérvény” / „Részletfizetési kérvény” típusú kérvénysablonoknál használhatóak fel.
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Pénzügyi kérvény létrehozása

Részletfizetési kérvény létrehozása
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8.1.2. A kérvénysablon és a befizetési pénzügyi kódok összerendelése
(kliens)
Két féle módon lehetséges a sablon pénzügyi kódhoz rendelése:
Kérvénysablon pénzügyi kódhoz rendelése
A létrehozott „Pénzügyi kérvény” / „Részletfizetési kérvény” típusú sablonokat hozzá kell rendelni a
befizetési pénzügyi kódhoz a „Pénzügyek / Befizetési pénzügyi kódok (80900, 165000)” felületen a
„Kérvénysablonok” tabulátor fülön.

Kérvénysablon pénzügyi kódhoz rendelése
Egy befizetési pénzügyi kódhoz tetszés szerint több sablont is hozzá lehet rendelni.
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Több kérvénysablon hozzárendelése pénzügyi kódhoz
Pénzügyi kódonként szabályozható, hogy a hozzárendelt sablonok közül csak egyet vagy többet
választhatnak ki a hallgatók. Ennek szabályozására a „Csak azonos típusú sablon tölthető ki” jelölőnégyzet
szolgál.

Csak azonos típusú sablon tölthető ki
(Pl. költségtérítés pénzügyi kódhoz definiálunk egy részletfizetési, egy mérséklési és egy számlakérő
sablont, majd megjelöljük, hogy ezek közül egy hallgató egy kiírásra vonatkozóan csak egyet tölthet ki.)
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Pénzügyi kód kérvénysablonhoz rendelése
A létrehozott „Pénzügyi kérvény” / „Részletfizetési kérvény” típusú sablonnál a „Pénzügyi kódok”
tabulátor fülön – a fül csak az ilyen típusú kérvényeknél látható, egyéb típusú kérvények esetén a fül nem
látható – van lehetőség a kérvénysablonhoz hozzárendelni a befizetési pénzügyi kódokat.

Pénzügyi kód kérvénysablonhoz rendelése

8.1.3. Kérvény ügyintéző megállapítása a kapcsolódó pénzügyi kód
szervezet alapján
A Kérvénysablonok felületen „Pénzügyi kérvény” / „Részletfizetési kérvény” típusú kérvénysablonok
esetén lehetőség van arra, hogy a véleményező ne a hallgató képzés szervezete alapján, hanem a
kérvényhez kapcsolódó kiírás pénzügyi kódjának szervezete alapján kerüljön megállapításra.
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Ügyintéző megállapítása a pénzügyi kód szervezete alapján
Az „Alapadatok” tabulátor fülön az „Ügyintéző a kapcsolódó pénzügyi kód szervezete szerint”
jelölőnégyzet beállításával a „Pénzügyi kérvény” és „Részletfizetési kérvény” típusú kérvénysablonok
esetén a kérvénysablonhoz hozzárendelt szervezeteknél beállított ügyintézőhöz nem a hallgató képzésének
szervezeti egysége alapján kerül hozzárendelésre a kérvény, hanem a kérvényezett kiírás pénzügyi
kódjának szervezeti egysége alapján.

8.1.4. Kérvény leadása (HWEB)
A hallgató az adott pénzügyi kódra kiírt tételénél a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton a Lehetőségek
(+) menüben a „Kérvény leadása” opciót választva tudja elkezdeni a kérvény leadást.
A lehetőségeknél a „Kérvény leadása” –ra kattintva a program átirányítja a hallgatót az
„Ügyintézés/Kérvények” felületre, ahol egy szűrt felület jelenik meg a hallgató számára.
Ezen a felületen csak a kiírás pénzügyi kódjához hozzárendelt kérvénysablonok jelennek meg.
A kérvény megnyitása, kitöltése a megszokott módon történik. A kérvény leadást követően a kérvény a
szokásos módon megjelenik az ügyintézőnél, döntőnél, véleményezőnél, illetve a hallgató is megtekintheti
a leadott kérvényei között.
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Kérvény leadása adott kiírásra vonatkozóan

Kiíráshoz kapcsolódó kitölthető kérvények
A program információs panelben az alábbi szöveggel felhívja a hallgató figyelmét: „Figyelem! A kérvény
leadást a Pénzügyek/Befizetések menüpontról kezdeményezte, ezért a felületen jelenleg csak a pénzügyi
kérvények jelennek meg.”
A kérvényezési folyamat további része az „Ügyintézés/Kérvények” menüponton megszokott módon
történik.
Sikeres kérvény leadást követően a program visszalépteti a felhasználót a „Pénzügyek/Befizetések”
menüpontra.
A leadott kérvény egyaránt megtekinthető az „Ügyintézés/Kérvények” menüponton a „Leadott kérvények”
tabulátor fülön és az érintett kiírásnál a „Kérvény leadás” lehetőséget választva a „Leadott kérvények”
tabulátor fülön.
Amennyiben több kérvénysablon kerül hozzárendelésre a kiírás pénzügyi kódjához és a pénzügyi kódnál
nincs bepipálva a „Csak azonos típusú sablon tölthető ki” jelölőnégyzet, akkor a felületen a hallgató a
hozzárendelt kérvénysablonok közül többet is kitölthet.
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Abban az esetben, ha több kérvénysablon került hozzárendelésre a kiírás pénzügyi kódjához és a pénzügyi
kódnál a „Csak azonos típusú sablon tölthető ki” jelölőnégyzet bejelölésre került, akkor a hallgató csak
egy kérvényt tölthet ki a pénzügyi kódhoz rendelt kérvények közül. A felületre lépéskor a program
információs panelben figyelmezteti a hallgatót: „Csak egy típusú kérvény adható le a kiírásra
vonatkozóan!”

Csak egy kérvény tölthető ki adott kiírásra vonatkozóan
Amennyiben adott kiírásra vonatkozóan már egy kérvény leadásra került, akkor a felületen csak a „Leadott
kérvények” tabulátor jelenik meg, a „Kitölthető kérvények” tabulátor fül nem.

Csak a Leadott kérvények tabulátor fül látható
A felületen az „Ügyintézés/Kérvények” menüponton érvényes megjelenítési, kitöltési szabályok kerülnek
alkalmazásra. A „Pénzügyek/Befizetések” menüponton a „Kérvény leadás” funkció csak akkor aktív a
lehetőségek között, ha a kiírás pénzügyi kódjához tartozik legalább egy kérvénysablon.
„Nincs kitölthető kérvény a kiíráshoz!” visszajelző üzenetet akkor kap a felhasználó, ha az adott pénzügyi
kódhoz korábban hozzárendelésre került egy olyan kérvénysablon, melynek már lejárt az érvényességi
ideje.

8.1.5. Kiíráshoz kapcsolódó kérelem megtekintése kliens oldalról
A szokásos kérvényadminisztrálásra szolgáló felületeken kívül, egy adott kiíráshoz leadott kérvény a kliens
programban a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek” menüpontokon, a „Kérvények” tabulátor
fülön megjelenik a pénzügyi ügyintéző számára is, ahol dupla klikkel kattintva a kérvény során megnézheti
a kérvényt, nyomtathatja, és a „Határozat megnyitása” gomb segítségével megnézheti a kérvényhez
tartozó határozatot is.
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8.1.6. Pénzügyi kérvény
Ilyen típussal a korábban leírt feltételek alapján szabadon előállítható a kérvénysablon.
Nem épül logika a „Pénzügyi kérvény” típusú kérvényekre.

8.1.7. Részletfizetési kérvény
A „Részletfizetési kérvény” típusú kérvény segítségével, amennyiben a kiírás pénzügyi kódjához
kapcsolódnak részletfizetetési dátumok, a kérvény elfogadásakor a kapcsolódó részletfizetési dátumok
alapján a program automatikusan megbontja a kérvényezett kiírást.
A részletfizetési kérvény használatának feltételei:
- „Részletfizetési kérvény” típusú kérvény létrehozása
- Kérvénysablon pénzügyi kódhoz rendelése
- Részletfizetési dátumok rögzítése a pénzügyi kódokhoz
A kérvénysablonban a $RESZLETFIZETESIDATUMOK változóval lehetőség van a kiírás pénzügyi
kódjához
tartozó
részletfizetési
dátumok
megjelenítésére.
A
$RESZLETFIZETESIDATUMOKOSSZEGEK változóval a dátumok mellett a várható összegek is
megjelennek úgy, hogy a program a dátumok számosságának megfelelően, egyenlő arányban felosztja az
eredeti kiírás összegét.
Az automatikus megbontás csak abban az esetben történik meg, ha a kérvényezett kiírás pénzügyi kódjához
tartozik részletfizetési dátum, és a kérvény státusza „Elfogadva” vagy „Elfogadással lezárva” státuszba
kerül. Ezen státuszok kiválasztása esetén mentéskor a program figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a
kérvény elfogadása a kiírás megbontásával jár.

Megerősítő üzenet
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Az üzenet jóváhagyását követően a program a kapcsolódó kiírás pénzügyi kódjánál megtalálható
részletfizetési dátumok alapján, egyenlő arányban megosztja a kiírást. Ha pénzügyi kódhoz nem tartozik
részletfizetési dátum, nem történik megbontás.
A későbbi kérvény státusz módosítások nincsenek hatással a kiírásra.
Amennyiben egy kiíráshoz tartozó „Részletfizetési kérvény” elfogadásra kerül, akkor csak abban az
esetben kerül megosztásra a tétel, ha a kiírás státusza „Aktív”. „Teljesített” státusz esetén nem fut le a
megosztási eljárás.
Fontos, hogy minden kérvényezési időszakban frissítésre kerüljenek a pénzügyi kódhoz tartozó
részletfizetési dátumok az adott kérvényezési időszaknak megfelelően.
A részletfizetési dátumok rögzítésének módja az Általános pénzügyes dokumentációban megtalálható.
Ez a kérvény típus a PU_AUTOMATIZALTSZAMLAZAS paraméter 1-es állása esetén nem használható.
A HWEB-en, a „Pénzügyek/Befizetés” menüponton inaktív a kiírásnál a lehetőségek között a „Megosztás”
és az „Összevonás” funkció, ha a kiíráshoz tartozik érvényes (nem „Elutasítva” vagy „Formai okból
elutasítva” státuszú ) részletfizetési kérvény.
A hallgató nem adhat le részletfizetési kérvényt olyan kiírásra vonatkozóan, amely korábban megosztásra
került. Ebben az esetben a hallgató látja a kérvényt, de nem lehetséges számára a kitöltés. Tooltipben
megjelenítésre kerül, hogy nem adhat le részletfizetési kérvényt erre a kiírásra vonatkozóan.

Nem adhat le kérvényt
A PU_RKERVENYEZETTKIRASBEFIZETES paraméter által szabályozható, hogy befizethető-e egy
kiírás a hallgatói weben keresztül, ha érvényes részletfizetési kérvény tartozik hozzá. 0 állás esetén a kiírás
teljesíthető akkor is, ha részletfizetési kérvény tartozik hozzá. 1-es állás esetén a kiírás nem teljesíthető, ha
olyan részletfizetési kérvény tartozik hozzá, mely még nem került elfogadásra. Amennyiben a kiíráshoz
érvényes, még nem elfogadott részletfizetési kérvény tartozik, akkor a „Pénzügyek/Befizetés” menüponton
a „Befizet” gombra kattintva a program nem engedélyezi a befizetést, visszajelző üzenetben tájékozatva a
hallgatót ennek okáról: „A kiíráshoz részletfizetési kérvény tartozik, ezért nem a befizetés nem lehetséges.”
A paraméter nem karosítható, alapértelmezett állása 0.
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Visszajelző üzenet a paraméter –es állása esetén

8.2. Kérvény leadás által létrejövő díjkiírás
Kérvényleadás esetén bizonyos kérvényeknél az intézmény meghatározhat a kérvény leadás, kezelés,
elbírálással kapcsolatos díjat.

8.2.1. Díjköteles kérvénysablon elkészítése
Egy kérvénysablon azáltal lesz díjköteles, hogy a létrehozáskor a sablonra vonatkozóan díjtípus került
megadásra. A felhasználónak az „Adminisztráció/Kérvénysablonok” és a „Szervezeti egységek /
Kérvénysablonok” menüpontokon, az „Alap adatok” tabulátor fölön a „Díjtípus” mezőben a „Pénzügyi
díj típusa” kódtételnél megadott értékek közül van lehetősége választani. A díjak ebben az esetben is
pénzügyi kódokhoz kapcsolódnak, ezekre történik a tételkiírás.

Díjtípus megadása sablonkészítéskor
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A díjköteles kérvények kezelésére új pénzügyi díjat kell létrehozni!
A „Díjtípus” mezőben csak azok a pénzügyi díj kódtételek jelennek meg, ahol a „Pénzügyi díj”
kódtételeknél az „Érték” mező értéke 1, a 0 értékűek nem jelennek meg a menüponton. Ezáltal elkerülhető,
hogy olyan pénzügyi díj kerüljön a kérvénysablonhoz hozzárendelésre, melyet a hallgatói webes kiírások
kezelésére használnak az intézményben.

8.2.2. Díjköteles kérvény leadása (HWEB)
A hallgató az „Ügyintézés/Kérvények” menüponton a tudja leadni a kérvényt.
A díjköteles kérvények a Hallgatói Weben megjelölésre kerülnek, az ilyen típusú kérvények sorában
„pénzköteg” ikon kerül megjelenítésre.
Amennyiben a hallgató az ikon fölé húzza az egeret bővebb információt kaphat arról, hogy
 a tételkiírása automatikusan megtörténik
 mennyiben kerül a kérvény leadási díja
A „Kérvényleadás” gombra kattintva a kérvény kap egy azonosítót („Kérvény azonosító”) és státusza
„Befizetésre vár” lesz.
A hallgató a kérvény leadásakor, visszajelző üzenetben értesül a befizetési kötelezettségéről: „A
kérvényhez befizetés lett kiírva …… Ft-os összegben, a kérvényleadás a befizetést követően lesz sikeres!”

Visszajelző üzenet, amikor tétel kiírás történik
Ezzel egy időben létrejön a kérvényhez kapcsolódóan egy aktív tétel. A kiírás neve megegyezik a
kérvényazonosítóval, a létrehozója a System User lesz.
A hallgatónak a kérvényhez kapcsolódó díjat a „Pénzügyek/Befizetés” menüpontban a szokásos módon
tudja teljesíteni.
A leadott kérvény a hallgató számára megjelenik a Leadott kérvények menüpontban, de a többi kérvénytől
eltérően az a kérvény, melyhez kiírt tétel tartozik, a leadáskor nem „Ügyintézés alatti” státuszba kerül,
hanem „Befizetésre vár” státuszba.
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Befizetésre vár státuszú kérvény

8.2.3. Leadott díjköteles kérvény a félbehagyott kérvények között
(kliens)
Amennyiben egy kérvénysablonhoz díjtípus kerül hozzárendelésre, abban az esetben a kérvény leadásakor
a kérvényhez kapcsolódóan keletkezik egy befizetésre váró tétele a hallgatónak. A tétel létrehozója a
System User, így a hallgatónak nincs lehetősége a díjköteles kérvényhez kapcsolódó kiírás törlésére. A
kérvényhez kapcsolódó kiírás csak kliensből, ügyintéző által törölhető.
A kérvény leadáskor „Befizetésre vár” státuszba került, mely a kérvény ügyintézője számára nem jelenik
meg a felületen így, az ügyintézők a kapcsolódó díj befizetéséig nem tudnak foglalkozni a kérvénnyel.
Ezek a kérvények csak az „Adminisztráció/Félbehagyott kérvények (51300)” menüpontban jelennek meg
„Befizetésre vár” státusszal. Ezen a felületen nincs mód a kérvény státuszának szerkesztésre, ezért a
kérvény csak akkor kerül ki a felületről, ha befizetésre kerül a kapcsolódó kiírás, mely által módosul a
kérvény státusza.

Félbehagyott kérvények
Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 133 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

Csak a díjköteles kérvények esetén van lehetőség a „Befizetésre vár” státusz kézi beállítására, egyéb
kérvények esetén nem engedélyezett a mentés.

Befizetésre vár státusz csak a díjköteles kérvények esetén lehetséges
Amennyiben a felületen érvénytelenítésre kerül egy díjköteles kérvény, akkor a kérvényhez kapcsolódó
aktív kiírás törlésre kerül. A kérvény érvénytelenítése az „Érvénytelenítés” gombbal történik. Az
archiválás nem egyenlő az érvénytelenítéssel!

8.2.4. Kérvényhez kapcsolódó díj befizetése
A kérvényhez kapcsolódó kiírások neve megegyezik a kérvény azonosítójával. Emellett a kiírásnál a
Lehetőségek (+) között a „Bővebb” opciót választva a „Megjegyzés” mezőben is megjelenik a kérvény
azonosítója.
A hallgató kérvénye egészen addig „Befizetésre vár” státuszban marad, amíg nem teljesíti a kapcsolódó
tételt. Amennyiben a befizetésre kerül a tétel - a kiírás státusza „Teljesített” lesz -, akkor a kérvénystátusza
átvált „Ügyintézés alatt”-ra. Ekkor a kérvény átkerül a Kérvények menüpontokba és a többi kérvényhez
hasonló módon feldolgozhatóak, továbbíthatóak.
A díjköteles kérvényekhez kapcsolódóan kialakításra került egy rendszerüzenet „Kérvényhez kapcsolódó
kiírás státusz módosulása” esemény típussal. Amennyiben a kérvényhez kapcsolódó kiírás státusza
„Teljesített”-ről „Aktív”-ra módosul, akkor a kérvényhez rendelt ügyintéző automatikus rendszerüzenetet
kap az érintett kérvényre vonatkozó státusz módosulásáról.

8.2.5. Díjköteles kérvényhez kapcsolódó kiírás befizetési határidejének
szabályozása
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A
díjköteles
kérvények
esetén
a
KERVENYKIIRASBEFIZETHETOHATARIDOUTAN
rendszerparaméter segítségével szabályozható, hogy a kérvényhez kapcsolódó díj befizetésére van-e
lehetősége a hallgatónak a kérvény érvényességi idejének lejárását követően.
N állás esetén, amennyiben lejár a kérvénysablonnál megadott érvényességi idő, akkor a kérvényhez
kapcsolódó kiírás esetén, a weben tiltásra kerül a befizetés. A hallgató a „Befizet” gombra kattintva
visszajelző üzenetben értesül a befizetés tiltásának okáról: „A tétel nem teljesíthető, mert lejárt a
kérvényezési időszak!”. A kérvény érvényességi idő végét követően a kérvény ügyintézőnek
érvénytelenítenie kell a „Befizetésre vár” státuszú kérvényeket, mely hatására sztornózásra kerülnek a
kapcsolódó tételek.
I állás esetén a kérvénysablonnál megadott érvényességi idő végét követően is lehetséges a kapcsolódó
tétel befizetése. A befizetést követően a „Befizetésre vár” státuszból „Ügyintézés alatti” státuszba kerül a
kérvény. A paraméter alapértelmezett értéke: N.

8.2.6. Díjköteles kérvényhez kapcsolódó pénzügyi beállítások
A díjköteles kérvények kezelésére érdemes új befizetési jogcímet („Szolgáltatási jogcím” típussal),
pénzügyi kódokat, díjtípust létrehozni (a kódtételeknél).
A jogcím típusa „Szolgáltatási jogcím” legyen. A pénzügyi kódok létrehozását követően a „Pénzügyi díjak
(81300)” menüpontban hozzá kell rendelni a kérvényezéshez használandó pénzügyi díjakat, megadni a
befizetés összeget.
Amennyiben a pénzügyi díjaknál nem szerepel olyan típus, melyre a befizetést szeretne kezdeményezni az
intézmény, akkor a Pénzügyi díj típusa kódtételhez kell felrögzíteni új kódételként.
A kérvénysablonokhoz rendelt pénzügyi díjak nem kerülnek megjelenítésre a hallgatói weben tétel
kiíráskor függetlenül attól, hogy a kapcsolódó pénzügyi kódban engedélyezve van-e a „Hallgató kiírhatja”
jelölőnégyzet. Ezáltal a hallgató nem fogja tudni kiírni az ilyen típusú díjakat a weben.

8.2.7. Kérvény és kiírás összerendelése kliensben
A kliens programban a díjköteles kérvények esetén lehetőség van a kérvényhez kapcsolódó kiírás
megtekintésére, cseréjére. A „Kérvények (29650,36900,28450,28900,28700,28500,28650)” és a
„Félbehagyott kérvények (51300,51250,72950,72900,73050,72850,72750)” menüpontokon a díjköteles
kérvények esetén megjelenik egy új tabulátorfül „Kapcsolódó kiírások” néven. Egyéb kérvények esetén a
tabulátorfül nem látható.
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Kapcsolódó kiíárs tabulátor fül díjköteles kérvények esetén
A felület alsó részén alapértelmezetten a díjköteles kérvény leadásakor létrejövő kapcsolódó kiírás jelenik
meg.
A kiírás főbb adatai mező szinten megtalálhatóak a felületen: „Kiírás neve”, „Kiírás összege”,
„Hallgató”, „Hallgató neptun kódja”, „Kiírás státusza”. A kiírásra vonatkozó összes adat a gridben
oszlopszerkesztésben megjeleníthető.

Kapcsolódó kiírás adatainak megjelenítése
A felületen lévő „Kérvényhez rendelés” gomb segítségével a kérvényhez kapcsolódó kiírást lehet
módosítani, azaz megszüntethető az eredeti kérvény-kiírás kapcsolat, mely által lehetőség van másik kiírás
hozzárendelésére a kérvényhez.
A gomb megnyomását követően a felugró ablakban megjelennek a hallgató pozitív előjelű, nem ösztöndíj
típusú, nem törölt státuszú kiírásai. A kiírás kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a hozzárendelni
kívánt kiírás státusza milyen hatással lesz a kérvény státuszára.
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Kiírás kérvényhez rendelése
A kérvényhez kapcsolódó kiírás módosításának hatásai:
Amennyiben „Aktív” státuszú kiírást „Aktív” státuszú kiírásra cserélnek, akkor a kérvény státusza nem
módosul, marad „Befizetésre vár” státuszban.
Azonban, ha „Aktív” státuszú kiírást „Teljesített” státuszú kiírásra módosítanak, akkor a kérvény státusza
„Befizetésre vár” státuszról „Ügyintézés alatt”-i státuszra módosul, melynek hatására a kérvény a
„Félbehagyott kérvények” menüpontról átkerül a „Kérvények” menüpontra.
Nem történik státusz módosulás abban az esetben, ha egy „Teljesített” kiírást cserélnek le egy „Aktív”
státuszú kiírásra.
A „Kérvényhez rendelés” gomb csak magas szerepkör esetén elérhető el. Akinek van jogosultsága a
felületen található „Szerkeszt” gombra, annak sem lehet szerkeszteni a kérvénystátuszát ezen felületen, a
mező inaktív.
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9. Pénzügyi igazolások
A Neptunban lehetőség van pénzügyi igazolások nyomtatására kliens oldalról és a Hallgatói Webről
egyaránt. A pénzügyi igazolás nyomtatásához az intézményi nyomtatási sablonok közé „Pénzügyi
igazolás” típussal kell feltölteni a használni kívánt nyomtatvány sablonokat.
A „Pénzügyi igazolás”típusú nyomtatványok használatához altípus megadása szükséges:
- 1-es altípussal az adott sablon csak kliens oldalról látható, nyomtatható
- 2-es altípus esetén a nyomtatvány csak a HWEB-en látható, nyomtatható.

9.1. Kliens oldali pénzügyi igazolás
Az igazolás nyomtatása a „Hallgató / Igazolások (13000)” felületen lehetséges a „Pénzügy” igazolás
típust választva. Az „Igazolástamplate”-k között az 1-es altípussal feltöltött „Pénzügyi igazolás” típusú
nyomtatványok jelennek meg.
A nyomtatvány a hallgatói ki- és befizetésekre vonatkozó igazolás elkészítését teszi lehetővé különböző
szűrési szempontok alapján.
A felületen található szűrők, jelölőnégyzetek:
- „Félév”: a kiírás féléve. Értékei: a Félév kódtábla értékei.
- „Típus”: meghatározza, hogy az igazolás ki- vagy befizetésekre vonatkozik. Értékei: Kifizetés,
Befizetés.
- „Státusz”: a kiírások státusza. Értékei: Aktív, Teljesített, Minden.
- „Dátum”: a „Teljesített” státuszú kiírások esetén megadható a teljesítésre vonatkozó intervallum,
mely alapján megtörténik a leválogatás.
- „Képzésfüggetlen”: több képzéses hallgatók esetén alkalmazható. A jelölőnégyzet állása
meghatározza, hogy a hallgató összes kiírása kerüljön megjelenítésre a nyomtatványba vagy csak
adott képzésre vonatkozóan készüljön el a nyomtatvány.
A felületen a „Teljesített” státuszú kiírások esetén megjelenítésre kerülnek a kapcsolódó tranzakciók.
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Kliens oldali pénzügyi igazolás

9.2. Webes pénzügyi igazolás
Az Hallgatói Weben keresztül a hallgatóknak lehetőségük van egy adott kiírásra vonatkozóan igazolást
nyomtatni. A hallgató a 2-es altípussal feltöltött „Pénzügyi igazolás” típusú nyomtatványok közül tud
választani a weben.
A hallgatónak a „Pénzügyek / Befizetés” menüponton ki kell választani azt a kiírást, amelyről igazolás
szeretne nyomtatni, majd az adott kiírásnál lehetőségek (+) közül a „Bővebb” funkciót választva a felugró
ablakban a „Nyomtatás” gombra kattintva tudja kinyomtatni az igazolást.
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Bővebb funkció kiválasztása adott kiírásnál

Igazolás nyomtatása

Nyomtatási sablon kiválasztása

10. Befizetések ellenőrzése a rendszerben
A pénzügyi ellenőrzéseket a rendszerbe meta feltételek segítségével tudjuk beállítani, minden olyan
felületen, amely valamely hallgatói webes aktivitást szabályoz. (Regisztráció feltétele, időszak feltétele,
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előzetes és végleges vizsga és tárgyjelentkezési feltétel, kurzusjelentkezési feltétel, szakirány jelentkezési
feltétel, kollégiumi jelentkezési feltétel stb.) A feltételek megadása mindig jogcím típusonként történik.

11. Ellenőrző meta feltételek
A feltétel ellenőrzés mindig jogcím típusonként történik. A különböző jogcímekre vonatkozó meta
feltételeket „ÉS” kapcsolattal összefűzhetjük. A program akkor tekint tartozásnak egy tételt, ha annak
státusza aktív, és a fizetési határidő kisebb, mint az aktuális dátum. (Ez alól kivételt képeznek az ismétlő
vizsga jogcím típusra történő ellenőrzések, ezért ezt külön részben tárgyaljuk.) A megosztott kiírások
esetében a tétel az alkiírások fizetési határidejét külön nézi. Az ellenkező előjelű tételt (jóváírás) nem
tekinti tartozásnak, akkor sem, ha annak státusza aktív, és a határidő lejárt, tehát csak a „+” előjelű kiírások
esetében történik vizsgálat.
A jogcím típusokra vizsgáló feltételek (adott féléven belül): Bármelyik felületen beállítható.
TandijBefizetve(nincs paraméter)
SzolgaltatasBefizetve(nincs paraméter)
KülönEljárásiDíjBefizetve (nincs paraméter)
DiakIgazolványBefizetve (nincs paraméter) az új típusú diákigazolvány díj ellenőrzésére nem alkalmas
Képzésen belül vizsgáló meta feltételek Bármelyik felületen beállítható
TandijBefizetve_Kepzesen(nincs paraméter)
SzolgaltatasBefizetve_Kepzesen(nincs paraméter)
A hallgató minden tételére vizsgáló feltételek, képzés és félév függetlenül, vagy paraméterezhető képzés és
félév adatokkal. Ha nem a Subject.Code változót használjuk, bármelyik felületen beállítható.
TandijBefizetve_Osszes(nincs paraméter)
SzolgaltatasBefizetve_Minden(nincs paraméter)
SzolgaltatasBefizetve(TargyKód, Félév, FizetésTípus)
 a függvény akkor is vizsgálja a befizetés meglétét, ha az korábban nem írták ki a hallgatónak,
vagyis segítésével kikényszeríthetjük a tétel kiírását és befizetését
 a fizetés típus megadása kötelező, a program vizsgálja, hogy létezik-e az intézményben az adott
fizetés típus (díj típus)
 ha a tárgy kódot kitöltjük, akkor adott tárgyra vizsgálja a program a fizetés meglétét. Ebben a
formában minden vizsgálatnál beállítható. Ha tárgyjelentkezésnél vagy vizsgajelentkezésnél
vizsgáljuk a feltételt, akkor megadható a konkrét kód helyett a Subject.Code feltétel (nem szabad
idézőjelbe tenni), ekkor a felvenni kíván vizsga vagy tárgy tárgyjellemzőjével hasonlítja össze a
program a kiírás tárgyát. Csak előzetes és végleges vizsga vagy tárgyjelentkezés mezőkben állítható
be ilyen formában.
 ha a félév jellemzőt a „_” karakterrel helyettesítjük, akkor félév függetlenné tehető, a Term
változóval (nem tesszük idézőjelbe), az adott időszakra vonatkozik a feltétel.
SzolgaltatasBefizetve_2 (TargyKód, Félév, FizetésTípus) A fenti függvény és e közt az a különbség, hogy
itt csak azokra a tételekre vizsgál a program, amelyet már korábban kiírtak a hallgatónak, tehát a fizetési
határidőre figyel. Ezzel a függvénnyel nem lehet kiírást kikényszeríteni. A paraméterek működése
megegyezik az előzővel. Tárgy megadása nélkül („_”) adott díj típusra tárgy függetlenül vizsgálhatunk,
tehát úgy, hogy a kiírásban sem szerepel a tárgy.
SzolgáltatásBefizetésekSzáma (TargyKód, Félév, FizetésTípus) itt egy szám értéket kapunk vissza, a
paraméterezés a fentiekkel megegyező. Vagy úgy adjuk meg a kimenetet, hogy pl. >2, vagy
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összehasonlíthatjuk szintén relációs jel segítségével egy szám értéket adó függvénnyel
(SzolgáltatásBefizetésekSzáma (TargyKód, Félév, FizetésTípus) -1> TargyFelvetelekSzama (TárgyKód))
Ismétlő vizsgadíj kiírás és ellenőrzés
Az eddig említett beállítások alól kivételt képeznek az ismétlő vizsgák ellenőrzését szabályzó meta
feltételek. Ezeket mindig csak vizsgafeltételként állíthattuk be. A vizsgák kiírását és ellenőrzését vizsgáló
meta feltételeknek mindig bemenő paramétere a vizsgához kapcsolódó tárgy, mindig adott tárgyra történik
a kiírás és a feltétel vizsgálat. Ha egy adott tárgyból egy hallgató elérte a díj köteles vizsgajelentkezések
számát, akkor is csak az adott tárgyra vonatkozó vizsgajelentkezés feltételekén állíthatjuk be az ismétlő
vizsgadíj befizetési kötelezettséget. Ellenőrzéskor program mindig az adott tárgyra befizetett, ismétlő
vizsga díj jogcímre kiírt tételek számát hasonlítja össze a hallgató adott tárgyra történt
vizsgajelentkezéseinek vagy elégtelenjeink számával.
A vizsgadíjak ellenőrzését célszerű a Képzések, Előzetes vizsgajelentkezési vagy Végleges vizsga
jelentkezési feltételeként beállítani (ezen kívül lehet még a Tárgyaknál, a Vizsgáknál a vizsgához tartozó
kurzusonként), de mindenképpen Előzetes vizsgafeltételként vagy Végleges vizsgafeltételként kell
beállítani! Egyéb helyeken beállított meta feltételeknél ezek az ellenőrzések nem értelmezhetőek, ide értve
a képzés időszakainál a Vizsgajelentkezési időszakot is, mert a program hibaüzenetet fog adni.
Az előzetes és végleges időszakban beállított feltétel között a vizsgálat időpontja és módja a különbség.
Előzetes vizsgajelentkezési feltétel a vizsgajelenezéskor lefut, és ha a hallgatónak kevesebb befizetése van
az adott tárgyra, mint a díjköteles vizsgáinak száma + az éppen jelentkezés alatt álló vizsga, nem engedi
jelentkezni a hallgatót (előre kell fizetni a díjat). A Végleges feltétel vizsgálat a jelentkezés után,
manuálisan, az oktató vagy az adminisztrátor által történik. A vizsgálat hamis eredménye sem vonja maga
után a program általi lejelentkeztetést a vizsgáról: az oktató felelőssége, hogy levizsgáztatja-e a hallgatót,
illetve az adminisztrátoré, hogy a vizsga előtt lejelentkezteti-e, a program mindössze megjelöli a
követelményt nem teljesítő hallgatókat. Az ellenőrzés vizsgánként illetve adott félévre vonatkozóan
végezhető el. Utóbbi esetében is tárgyanként vizsgál a rendszer, és ha kevesebb az adott tárgyra a díj
befizetése, mint a díjköteles vizsgák vagy elégtelenek száma, minden vizsgát követelmény hiányosnak fog
jelezni az adott tárgyból.
Ha az intézmény ettől eltérően kívánja kezelni az ismétlő vizsga díjakat, tehát utólag kiírni azt a hallgató
számára, és regisztrációkor, tárgyfelvételkor, stb. vizsgálni kívánja a lejárt tartozásokat, akkor az ismétlő
vizsgák kiírására szolgáló jogcímet szolgáltatástípussal kell felvinni.
Amennyiben előzetes vagy végleges ellenőrzés kívánunk építeni a befizetett vizsga díjakra, és a díjakat a
hallgatónak magának kell kiírnia, nagyon fontos, hogy „párban” kezeljük a Befizetési pénzügyi kódok
felületeken beállított vizsga díj számítási meta függvényt a képzés előzetes vagy végleges feltételeként
felvitt meta függvénnyel. Minden díj számítási függvénynek meg van az ellenőrző párja. Ha az ellenőrzés
nem ugyan azon feltétel alapján történi, mint a díj kiírás, akkor elképzelhető, hogy a hallgatót nem engedi
be a vizsgára a rendszer, miközben nem tudja kiírni magának a tételt.
Díj számítás
IVDíjSzámítás(Tárgykód,Vizsgatípus,
Fizetéstípus)
A paraméterek használata nem kötelező.
Adott
féléven
belül,
érvényes
vizsgajelentkezések száma alapján számol
IVDíjSzámításKépzésen()
A paraméterek használata nem kötelező.
Adott
képzésen
belül,
érvényes
vizsgajelentkezések száma alapján számol.
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Ellenőrzés
IVBefizetve(Tárgykód, Vizsgatípus)
Az ellenőrzés féléven belül, adott tárgyra, az érvényes
vizsgajelentkezések száma alapján történik. A paraméterek
nem kötelezőek.
IVBefizetve_képzésen(Tárg
ykód, Vizsgatípus)
Képzésen belül ellenőriz
adott tárgyra, érvényes
vizsgajelentkezések alapján.
A
paraméterek
nem
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Általában
konvertált
intézményeknél használatos
beállítás.
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a
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a
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kötelezőek.

paraméterben félévig adott
tárgyból elhasznált vizsgát
befizetettnek tekint, de a
vizsgák
számolásánál
figyelembe
veszi
a
korábban
elhasznált
vizsgákat, tehát a hallgató
adott esetében már az első
neptunos
vizsgajelentkezéskor
iv-t
köteles fizetni.
IVDíjSzámításElégtelenAlapján
(tárgykód, IVBefizetveEgyesekAlapjan(Tárgykód)
fizetéstípus)
Elégtelenek alapján ellenőriz az adott tárgyra féléven
Adott féléven belül, a hallgatónak adott belül.
tárgyból rögzített elégtelenek alapján számol.
IVDijSzamitasElegtelenAlapjan_Kepzesen(T IVBefizetveEgyesekAlapjan_Kepzesen(Tárgykód)
árgykód, Fizetéstípus)
Elégtelenek alapján ellenőriz adott tárgyra, képzésen belül,
A fenti függvények megfelelő, de képzésen a paraméter nem kötelező.
vizsgál.
IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan (nem díj
köteles, vagyis ingyenes vizsgák száma)
Az eddigi függvények figyelembe vették a
törvény általi szabályzást, vagyis a hallgató
első vizsgálja és első ismétlővizsgája
ingyenes, ez után díj köteles a vizsga. Ennél a
függvénynél az ingyenes vizsgák számától
eltérhetünk, lehet 1 vagy 0 is. Adott féléven
belül vizsgál.
IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan_Kepzese
n(nem díj köteles, vagyis ingyenes vizsgák
száma)
A fenti függvénynek megfelelő, de képzésen
vizsgál.

IVBefizetve_JelentkezesAlapjan_Kepzesen(nem
díj
köteles, vagyis ingyenes vizsgák száma)
Az eddigi függvények figyelembe vették a törvény általi
szabályzást, vagyis a hallgató első vizsgálja és első
ismétlővizsgája ingyenes, ez után díj köteles a vizsga.
Ennél a függvénynél az ingyenes vizsgák számától
eltérhetünk, lehet 1 vagy 0 is. Adott féléven belül, adott
tárgyra vizsgál.
IVBefizetve_JelentkezesAlapjan_Kepzesen(IngyenesIV)
A fenti függvénynek megfelelő ellenőrzés, adott tárgyra,
képzésen belül vizsgál.

Fontos, hogy ha képzésen belül, tehát nem adott féléven szeretnénk ellenőrizni a befizetéseket (2006.
március 1-től egyben számítható adott tárgy többszöri felvétele esetén a díj), akkor be kell állítani az
IVDIJ_KEZDOFELEV paraméter értékét (egy félévet adhatunk meg, innentől minden tárgyjelentkezését
egyben számítja az adott hallgatóra és tárgyra nézve a program). A paraméter „kötelezően karosítandó”,
vagyis ha nem az intézményhez kötődnek a képzések, akkor minden képzés szervezeti egységére be kell
állítani. Nem rekurzív a kezelése, tehát az intézményi szintű paraméter nem vonatkozik a karhoz rendelt
képzésekre. (Minden, _képzésen végű, a táblázatban szereplő függvényre igaz).
A meta kifejezésekről bővebb leírás a Neptun.Net Meta dokumentációban található.
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12. Jogi státusz kezelése
A Jogi státusz használata lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmény egységesen, egy felületről a
Neptunban nyilvántartsa a hallgatói tartozásokat. A program lehetővé teszi fizetési felszólítások
elkészítését a hallgatók részére. A felület segítségével a hallgatói tartozásokról könnyen lehet statisztikát
készíteni.

12.1. Jogi státusz használatának előkészítése
A használathoz szükséges a Neptun portálon kiajánlott sablon feltöltése a nyomtatási sablonok közé a
„Szervezeti egységek (28000)/ Nyomtatási tamplatek (113000)/ Saját tamplatek (113300)” felületen
„Felszólítás” típussal. Fontos, hogy az altípus értékét meg kell adni 1,2,3 értékben attól függően, hogy az
intézmény hány felszólítási fokozatot szeretne használni. A nyomtatvány a saját intézményi igények szerint
módosítható.
Figyelni kell arra, hogy a rendszerben 1, 2, 3 altípussal „Felszólítás” típusú nyomtatványból altípusonként
csak egy darab lehet, különben a program hibára fut.
A felszólítás generálás működését a PU_FELSZOLITAS_GENERALAS paraméter állása szabályozza.
Alapértelmezett értéke: 1
A paraméternek 3 állása lehetséges:




1-es állás esetén a felszólítások kiírásonként generálódnak
2-es állás esetén a felszólítások jogi státuszonként és hallgató-képzésenként generálódnak
3-as állás esetén a felszólítások jogi státuszonként, hallgatónként generálódnak

12.2. Felszólítás generálás általános működése
12.2.1. Alapadatok és Felszólítások
A felszólítás generálása a „Pénzügyek (78600) / Jogi státuszok (47350)” felületen lehetséges. A felületen
alapértelmezetten a programban szereplő aktív kiírások jelennek meg, ezek szűkítésére több szűrőfeltétel
segítségével van lehetőség.
A megjelenő tételek listáját lehet szűkíteni félévre, jogi státuszra, a lejárt esedékességű tartozásokra és
egyéb oszlopszerkesztésbe megjeleníthető adatokra. Ezáltal könnyen előállítható azoknak a tételeknek a
listája, melyek egy adott félévben lejárt fizetési határidővel rendelkeznek.
A „Csak lejárt kintlévőségek” jelölőnégyzet használatakor a program listázza az olyan aktív kiírásokat
melyek fizetési határideje az aktuális napnál korábbra esik.
A hallgató kiírásaihoz kapcsolódó jogi státuszok oszlopszerkesztésbe is kitehetőek, szűrhetőek,
lekérdezhetőek és kereshetőek.
Megosztott tétel esetén csak a gyerek kiírás kerül megjelenítésre a felületen (az apa nem), így a
felszólításra csak a gyerek kiírás kerülhet rá.
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12.2.1.1. Alapadatok
Az „Alapadatok” tabulátor fülön a kiírásra vonatkozó adatokat lehet megtekinteni:








Hallgató neve
Hallgató Neptun kódja
Aktuális jogi státusz
Összeg
Pénzügyi kód
Fizetési határidő
Státusz változás dátuma

A felületen megjelenő adatok szerkesztésére nincs lehetőség.

Alapadatok
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12.2.1.2. Felszólítások
A „Felszólítások” tabulátor fülön találhatóak meg a hallgató kiírásához kapcsolódó felszólítások.
Természetesen lehetőség van a már korábban kiadott felszólítás megtekintésére és újranyomtatására. Ez
megtehető ezen a felületen és a „Hallgató kiírt tételei (12400)” felületen a „Felszólítások” tabulátorfülön.

Felszólítások
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12.2.2. Státusz módosítás menete
Egy kiírás jogi státusza négy féle lehet:





Nincs státusz
1-es jogi státusz
2-es jogi státusz
3-as jogi státusz

A kiírás státuszának módosítására a ”Státusz módosítás” gomb megnyomásával van lehetőség. A felugró
ablakban ki lehet választani, hogy milyen jogi státuszra szeretné az ügyintéző az adott kiírást/kiírásokat
módosítani. A program mindig a következő jogi státuszra engedélyezi csak a módosítást. A felhasználó
által kiválasztott jogi státusz értékének megfelelő - altípus alapján kapcsolódó - nyomtatvány generálódik
le. A generálást követően egyből megnyílnak a nyomtatványok, melyeket azonnal lehet nyomtatni.

Státusz módosítás
A "Pénzügyek/Jogi státuszok (47350)" felületen lehetőség van csoportos üzenetküldésre, jobb egér gombra
kattintva az „Üzenetküldés…” funkciót választva.
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12.2.3. Felszólítás nyomtatás
A hallgatóknak lehet egyenként vagy csoportosan nyomtatványt generálni, melyet rögtön ki is lehet
nyomtatni.
Amikor státuszmódosítás történik egy kiírásnál, akkor a program a generált nyomtatványt
alapértelmezetten megnyitja, így azonnal lehetősége van a felhasználónak a nyomtatára.
Amennyiben később szeretne nyomtatni a felhasználó, akkor azt felszólításonként és csoportosan is
megteheti.
Egy adott felszólítás nyomtatására a Jogi státuszok (47350) „Felszólítások” tabulátorfülön vagy a Hallgató
kiírt tételei (12400) felületen a „Felszólítások” tabulátorfülön van lehetőség. Az adottsorra kétszer
kattintva megnyitható, nyomtatható a felszólítás.
Csoportos nyomtatás esetén a fenti listából kell kijelölni a tételeket, és a „Csoportos nyomtatás” gombra
kattintani. A program a kijelölt tételekhez tartozó nyomtatványokat leválogatja, azaz ha kijelölt a
felhasználó öt darab kiírást, mely kiírások között vannak olyanok, amik egy nyomtatványon szerepelnek,
azok csak egyszer kerülnek nyomtatásra. Tehát a nyomtatás nem kiírásonként, hanem felszólításonként
történik. A csoportos nyomtatás esetén nem módosul a jogi státusz.

12.2.4. Felszólítás törlése

Felszólítás törlése
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Amennyiben tévesen került beállításra egy jogi státusz, akkor annak törlésére is van lehetőség. Csoportos
törlésre nincs lehetőség, csak egyesével, felszólításonként az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében.
A nyomtatvány törlését „Felszólítások” tabulátorfülön a „Törlés” gomb segítségévével lehet megtenni a
nyomtatványon állva. A törlés következtében fizikai törlésre kerül a nyomtatvány és a tétel jogi státusza
visszaáll az előző jogi státuszra

A Törlés gombra kattintást követően a program figyelmezteti a felhasználót arra, hogy biztosan szeretné-e
törölni a tételt
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A törlés sikerességéről értesíti a felhasználót a program

Frissítést követően eltűnik a nyomtatvány és a kiírás jogi státusza visszaáll az előző jogi státuszra
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Amennyiben több felszólítás is tartozik már az adott kiíráshoz, akkor csak az időrendben az utoljára
generált felszólítást engedi a program törölni. Ha nem az utoljára generált pdf-en áll a felhasználó a
törléskor, akkor a program az alábbi hibaüzenettel figyelmezteti a felhasználót:

Hibaüzenet
Ha az törölni kívánt nyomtatványhoz több kiírás is kapcsolódik, akkor azt figyelembe kell venni, hogy
törléskor minden a felszólításhoz kapcsolódó kiírásnál törlésre kerül a nyomtatvány, és minden kiírás jogi
státusza módosul.
Példa a törlésre: Ha egy hallgatónak 2db felszólítás nyomtatvány került kiadásra, 1-es, majd 2-es jogi
státusszal, és az 1-es jogi státuszú nyomtatvány törlésére van szükség, akkor előbb a 2-es jogi státuszú
nyomtatványt kell törölni, majd a felület frissítését követően, miután a jogi státusz egyet visszacsökkent,
azt követően lehet csak az 1-es jogi státuszú nyomtatványt is törölni.

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 151 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

12.3. Paraméterenkénti felszólítás generálás
12.3.1. 1-es állás - Kiírásonként
A program a kijelölt kiírásokhoz generálja a felszólítást. Egy kiírás – egy nyomtatvány. Azaz a
felszólítások kiírásonként generálódnak a hallgató képzésétől függetlenül.
Ha van egy hallgatónak három aktív kiírása, akkor 3 db egymástól független felszólítást fog a program
generálni.

12.3.2. 2-es állás - Képzésenként
A program a kijelölt kiírásokat jogi státuszonként, képzésenként összesíti az adott hallgatónál.
Ebben az esetben a program csak azokat a kiírásokat gyűjti össze, ahol szerepel képzés a kiírásban és/ vagy
a pénzügyi kódban. A szervezeti szintű kiírásokat, ahol a kiírásban nem szerepel képzés, nem gyűjti össze a
program a felületen.
Ha van egy hallgató, két eltérő képzéssel, ahol az egyik képzésen van 2 aktív kiírása, a másikon 1, akkor a
program két felszólítást fog generálni képzésenként összesítve.
Amennyiben az adott hallgatónak két azonos képzése van (pl. az egyiken aktív, a másikon elbocsátott),
akkor a program összehasonlítja a kiírás félévét a képzés félévével, mely alapján a megfelelő képzéshez
tartozóan gyűjti össze kiírásokat. Ha egy hallgatónál kétszer szerepel ugyanaz a képzés, ugyanazzal a
félévvel, akkor a program nem gyűjti le a kiírásokat, mivel ebben az esetben ez adathibának minősül.

12.3.3. 3-as állás - Hallgatónként
A program ebben az esetben a kiválasztott jogi státusznak megfelelően összesíti a hallgatóra vonatkozóan a
kiírásokat.
Ha egy hallgatónak több tétele is képzéstől függetlenül kijelölésre kerül, akkor ezek egy nyomtatványra
kerülnek rá a státusz állításkor, azaz egy pfd-et generál a program.
Amennyiben az adott hallgatónak két azonos képzése van (pl. az egyiken aktív, a másikon elbocsátott),
akkor a program összehasonlítja a kiírás félévét a képzés félévével, mely alapján a megfelelő képzéshez
tartozóan gyűjti össze kiírásokat. Ha egy hallgatónál kétszer szerepel ugyanaz a képzés, ugyanazzal a
félévvel, akkor a program nem gyűjti le a kiírásokat, mivel ebben az esetben ez adathibának minősül.
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13. FIR hallgatói pénzügyek
A FIR hallgatói pénzügyeket 3 fő típusba sorolva kell jelenteni. A kormányzati ösztöndíjakra vonatkozóan
a 2012/13/1 félévtől, míg a térítésekre és juttatásokra 2015/16/1 félévtől van jelentési kötelezettsége az
intézményeknek.
A FIR hallgatói pénzügyek felületek feltöltése manuálisan, importtal, áttöltéssel és a feltöltő automatika
bekapcsolásával, valamint ezek kombinációjával lehetséges.

13.1. Beállítások
A FIR hallgatói pénzügyek adatszolgáltatás a „FIR2 hallgatói pénzügy típusok”, a „FIR2 hallgatói pénzügy
altípusok”, valamint a pénzügyi modult használó intézmények esetében a „Befizetési jogcím típusok”
kódtételek összerendelésével lehetséges.
A típus és altípus összerendelések úgy kerültek kialakításra, hogy a FIR2 hallgatói pénzügy típusok érték
mezője került megadásra a FIR2 hallgatói pénzügy altípusok érték mezőjében. Ezt a beállítást központilag
elvégeztük, módosítása nem szükséges.
Típusok:
Tétel neve
Kormány ösztöndíj
Juttatás
Térítés

Érték
1
2
3

Altípusok:
Tétel neve
Érték
Kód
FAO ösztöndíj
1
FAO
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
1
KKO
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
1
MSP
Stipendium Hungaricum ösztöndíj
1
STH
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
2
BHUI
intézményi része
a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
2
KMIN
alaptámogatás
2
ALTM
doktorandusz ösztöndíj
2
DOKT
egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában
2
EJUT
meghatározott ösztöndíj
intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
2
ISTK
köztársasági ösztöndíj
2
KOZT
rendkívüli szociális ösztöndíj
2
RKSC
rendszeres szociális ösztöndíj
2
RSSC
Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része
2
STFI
szakmai gyakorlati ösztöndíj
2
SZGY
tanulmányi ösztöndíj
2
TANU
egyéb térítési díj
3
ETER
Kollégiumi díj
3
KOLL
önköltség, költségtérítés
3
ONKT
Ahhoz, hogy az automatikus töltés, valamint az áttöltés működjön, a FIR által megadott altípusok
mindegyikét meg kell feleltetni a Neptunban használt pénzügyi jogcímeknek. Ennek érdekében új, védett
kifizetési jogcím típusok készültek a kormányzati ösztöndíj és juttatás típusba sorolt altípusokból, valamint
a térítés típusba tartozó kollégiumi díj típusú befizetési jogcím típust is felvettük új értékként. A jogcím
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típusok és a FIR hallgatói pénzügy altípusok megfeleltetésének alapja a két kódtábla kód mezője, tehát a
FIR hallgatói pénzügy altípus kód mező értékét kell beállítani a Befizetési jogcím típus kódtáblában az
adott altípusnak megfelelően az adott jogcímhez (ez a tábla tartalmazza a kifizetési jogcímeket is). Egy
alcím típus kód több befizetési jogcím típushoz is rögzíthető, de egy jogcím típus csak egy altípusba
tartozhat a megfeleltetés által.
A védett kódtételekre a megfeleltetés elkészült, de amelyik intézményben használnak saját jogcím
típusokat is, ott a megfeleltetést a fentiek szerint el kell végezni ezekre a jogcím típusokra is.
A felvett új kódtételek, valamint a beállított kód értékek a Befizetési jogcímeknél:
Tétel neve
Kód
Nincs megadva

-

alaptámogatás
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
intézményi része
doktorandusz ösztöndíj
egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában
meghatározott ösztöndíj
Ösztöndíj jogcím
Diák jogcím
Diákigazolvány igénylés
Ismételt vizsgadíj
KED jogcím
Szolgáltatás jogcím
FAO ösztöndíj
intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
kollégiumi díj
köztársasági ösztöndíj
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
Költségtérítési jogcím
Önköltség
Tandíj jogcím
rendkívüli szociális ösztöndíj
rendszeres szociális ösztöndíj
Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része
Stipendium Hungaricum ösztöndíj
szakmai gyakorlati ösztöndíj
tanulmányi ösztöndíj

ALTM
BHUI
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DOKT
EJUT
EJUT
ETER
ETER
ETER
ETER
ETER
FAO
ISTK
KKO
KMIN
KOLL
KOZT
MSP
ONKT
ONKT
ONKT
RKSC
RSSC
STFI
STH
SZGY
TANU
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Kód mező értékének megadása, nem védett, intézményi jogcím típusok esetén
Ha a kódok összerendelése megtörtént, intézményi döntést igényel, hogy új jogcímek kerülnek
létrehozásra, vagy a jelenlegi jogcím bontások megfelelnek a FIR-es bontási követelményeknek, ezért, ahol
szükséges, csak a jogcím típus kerül beállításra. Ez utóbbi esetben nincs szükség minden kód újbóli
létrehozására, elegendő az adott jogcímnél a típus módosítása.
Amennyiben az intézményi jogcímek csak részben felelnek meg a bontás követelményeinek, lehet
kombinálni is a létrehozást és jogcím átállítást, esetleg a jogcímek törlését. Ne felejtsük el, hogy a jogcím
törlés nem jelenti automatikusan a pénzügyi kód törlését is, tehát ha egy jogcímet törlünk, törölnünk kell
alatta a pénzügyi kódokat is. Ha csak átállítjuk a típust, azt a kódok is öröklik.
Az új beállítások leginkább a kifizetési jogcímeket érintik, ezért azokat kell átállítani, illetve szükség esetén
újragondolni.
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Jogcím típus beállítása
Ha a beállításokat elvégeztük, működhet az „Áttöltés” funkció,
FIR2PENZUGYIFELADAS_AUTOMATIKUS paraméter.

valamint

bekapcsolható

a

13.2. Manuális feltöltés, „Áttöltés”
Amelyik intézménynél nem, vagy csak részben használják a Neptun pénzügyi funkcionalitásait, illetve ahol
használják, de nem akarják igénybe venni a ki- és befizetések program általi legyűjtését, lehetőség van a
FIR hallgatói pénzügyek manuális, valamint import segítségével való feltöltésére. Arra vigyázzunk, hogy
amennyiben manuálisan töltünk fel adatokat, azokra a hallgatókra ne használjuk az „Áttöltés” funkciót,
mert felülírja a meglévő sorokat a tranzakciók alapján.
A feltöltésre több helyen is lehetőséget biztosít a program. Adott hallgató, adott képzésén, adott félévre
vonatkozó adat feltöltésre a „Hallgató/Hallgató képzései/Féléves adatok(6400)” „FIR hallgatói
pénzügyek” tabulátoron van lehetőség.
Ezen a felületen a későbbiekben is azok a sorok lesznek láthatóak, melyek a hallgató adott képzésére,
félévére vonatkoznak.
Új felvitelkor csak a „Típust”, az „Altípust”, illetve a „Féléves összeg”-et (Klebelsberg ösztöndíj esetén a
havi összeget) kell tölteni, a hallgatót, a képzés és a félévet a program tölti a kiválasztott sor alapján.
A „Típus” kiválasztását a követően már csak az ahhoz rendelt „Altípus”-ok közül választhatunk, ha
először altípust választunk, az alapján feltöltődik a típus mező értéke, szintén az összerendelés alapján.
A program egy félévhez egy altípussal, egy sort enged rögzíteni, ha talál azonos altípussal sort, hibaüzenet
mellett nem engedi elmenteni az újat.
További ellenőrző funkció a felületen a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj kapcsán került a programba. Mivel
ennél a típusnál kötelező a havi összeg, mely csak 25000, 50000 vagy 75000 Forint lehet, a program
mentéskor ellenőrzi, hogy a havi összegbe a három összeg egyike került-e, valamint azt, hogy a féléves
összeg ennek szorzata legyen. Ha ez alapján helytelen a féléves, illetve a havi összeg, a program,
figyelmeztetés mellett, nem engedi menteni a sort.
A tabulátoron a „Hozzáadás”, a „Törlés” és az „Áttöltés” is szerkesztés után aktív. Az áttöltés a hallgató
adott képzésén, az „Áttöltés” gomb megnyomását követően, a feljövő ablakban kiválasztott félév
tranzakciói alapján tölti fel a sorokat.

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.5.

Oldalszám: 156 / 160

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYES DOKUMENTÁCIÓ

Féléves adatok, FIR hallgatói pénzügyek
A hallgatóra vonatkozóan minden sor rögzíthető és megtalálható a „Hallgatók/FIR Hallgatói
pénzügyek(20000)” felületen.

Hallgatók/FIR hallgatói pénzügyek
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A Hallgatók menüpont alatt található felületen tehát a hallgató minden képzésére, bizonyos típusoknál
képzésétől függetlenül, illetve minden félévére megtalálhatóak és rögzíthetőek a sorok.
Felvitelkor a „Hallgató” mező automatikusan töltődik. A „Félév” megadása kötelező, ugyan úgy, ahogy a
„Típus” és „Altípus” mező értéke is. A „Típus” kiválasztását a követően már csak az ahhoz rendelt
altípusok közül választhatunk, ha először altípust választunk, az alapján feltöltődik a típus mező értéke,
szintén az összerendelés alapján. Szintén minden esetben kötelező a havi összeg megadása.
A felületen feltételesen kötelező a képzés feltöltése. Az összerendelő gombra feljövő felületen a hallgató
képzései közül választhatunk. A program mindössze két típus, az „egyéb térítési díj” és a „Kollégiumi díj”
altípusok esetében engedi menteni a sort a képzés kiválasztása nélkül. A többi altípus esetén a képzés
kötelező.
További ellenőrző funkció a felületen a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj kapcsán került a programba. Mivel
ennél a típusnál kötelező a havi összeg, mely csak 25000, 50000 vagy 75000 Forint lehet, a program
mentéskor ellenőrzi, hogy a havi összegbe a három összeg egyike került-e, valamint azt, hogy a féléves
összeg ennek szorzata legyen. Ha ez alapján helytelen a féléves, illetve a havi összeg, a program,
figyelmeztetés mellett, nem engedi menteni a sort.
A program egy félévhez egy altípussal, egy képzésre, vagy képzés nélkül, egy sort enged rögzíteni, ha talál
azonos sort, hibaüzenet mellett nem engedi elmenteni az újat.
Ezen a felületen is található „Áttöltés” gomb, megnyomását követően, a feljövő ablakban kiválasztott
félévre vonatkozóan, a hallgató minden tranzakciói alapján tölti fel a sorokat.
Az intézmény minden hallgatójára vonatkozóan rögzíthetőek és megtekinthetőek az adatok az
„Adminisztráció/FIR hallgatói pénzügyek(20400)” és a „FIR adatszolgáltatás/FIR hallgatói
pénzügyek(20200)” menüpontokon. Az utóbbi két felület megegyezik.

„Adminisztráció/FIR hallgatói pénzügyek(20400)”
Ezeken a felületeken a hozzáadást követően minden kötelező adatot meg kell adnunk. A Félév megadása
kötelező, ugyan úgy, ahogy a „Típus” és „Altípus” mező értéke is. A „Típus” kiválasztását a követően
már csak az ahhoz rendelt altípusok közül választhatunk, ha először altípust választunk, az alapján
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feltöltődik a típus mező értéke, szintén az összerendelés alapján. Szintén minden esetben kötelező a havi
összeg megadása.
A felületen feltételesen kötelező a képzés feltöltése. Képzés nem választható, amíg a hallgató mező nem
került feltöltésre. Az összerendelő gombra feljövő felületen a hallgató képzései közül választhatunk. A
program mindössze két típus, az „egyéb térítési díj” és a „Kollégiumi díj”altípusok esetében engedi
menteni a sort a képzés kiválasztása nélkül. A többi altípus esetén a képzés kötelező.
További ellenőrző funkció a felületen a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj kapcsán került a programba. Mivel
ennél a típusnál kötelező a havi összeg, mely csak 25000, 50000 vagy 75000 Forint lehet, a program
mentéskor ellenőrzi, hogy a havi összegbe a három összeg egyike került-e, valamint azt, hogy a féléves
összeg ennek szorzata legyen. Ha ez alapján helytelen a féléves, illetve a havi összeg, a program,
figyelmeztetés mellett, nem engedi menteni a sort.
A program egy hallgatóhoz, egy félévre egy altípussal, egy képzésre, vagy képzés nélkül, egy sort enged
rögzíteni, ha talál azonos sort, hibaüzenet mellett nem engedi elmenteni az újat.
Ezen a felületen is található „Áttöltés” gomb, megnyomását követően, a feljövő ablakban kiválasztott
félévre vonatkozóan, az adott féléves minden tranzakció alapján tölti fel a sorokat, hallgatónként,
képzésenként (vagy képzés nélkül).
A FIR hallgatói pénzügyek felületeken található jobb egeres import funkció is, melynek segítségével az
adatok külső állományból is betölthetőek.

13.3. Automatikus áttöltés
FIR2PENZUGYIFELADAS_AUTOMATIKUS paraméter beállításával szabályozhatjuk, hogy a pénzügyi
modult használó intézmények esetében a tranzakció banki dátumának betöltésekor, tranzakció
érvénytelenítésekor és csekk lekötésekor lefusson-e az áttöltés a FIR hallgatói pénzügyek-re, vagyis
létrehozza, illetve módosítsa-e a program automatikusan a sorokat, vagy csak manuális áttöltéssel illetve az
„Áttöltés” gombra történjen változás a sorokon.
A paraméter leírása:
A paraméter azt szabályozza, hogy pénzügyes intézmények esetében, a FIR hallgatói pénzügyek sorok
automatikusan létrejönnek és módosulnak, ha egy tranzakció banki dátumot kap, vagy érvénytelenítésre
kerül, vagy csak az „Áttöltés” gomb vagy a manuális feltöltés vagy közvetlen, FIR pénzügyek import
hatására jönnek létre, illetve módosulnak a sorok.
Értékei:
0 – A FIR2 pénzügyek sorok csak az „Áttöltés” gombra, kézi felvitellel vagy FIR pénzügyek importtal
jönnek létre, vagy módosulnak
1 – A FIR2 pénzügyek sorok létrejönnek és módosulnak akkor is, ha egy tranzakció banki dátumot kap,
vagy érvénytelenítjük.
Alapértelmezett értéke 0, nem karosítható.
A paraméter 1-es értékének beállítását követően a következő műveletek hatására hozza létre, illetve
módosítja a sorokat:
- gyűjtőszámlás banki fájl beolvasás
- virtuális gyűjtőszámlás „Feladás a gazdasági rendszernek”
- bankkártyás banki analitika beolvasás
- postai fájl beolvasás (csekk)
- gazdasági rendszerből számla teljesítésigazolás beolvasás
- kézi számlarögzítés
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külső számla rögzítés
házipénztáras rögzítés
GIRO fájl (utalási állomány) banki fájl megadás (csoportos esetén is)
tranzakció érvénytelenítés
csekk lekötés

A műveletek hatására a program megvizsgálja, hogy az adott tranzakció milyen kiíráshoz, azon keresztül
milyen pénzügyi kódhoz, illetve jogcímhez tarozik. A jogcímre vonatkozóan a beállításoknál az adott
jogcím mely FIR2 hallgatói pénzügy típusba került. Megnézi, hogy van-e az adott altípusra, adott félévre (a
tranzakció kiírása alapján), szükség esetén adott képzésre (a tranzakció kiírásának hallgató képzés
tulajdonsága alapján) sor a tranzakció hallgatójához. Ha nincs, akkor létrehozza a sort a tranzakció
összegével. Ha van már ilyen sor, akkor mindig hozzáadja vagy levonja a tranzakció összegét.
Az összeget néhány kivétellel hozzáadjuk. Ellenkező előjelű művelet a következő esetekben történik:
- tranzakció érvénytelenítés (beleértve a felületi érvénytelenítést házipénztár és számla esetén,
valamint a GIRO állomány visszavonást is)
- csekk lekötés hallgatói kiírásról
- ha a befizetés visszafizetés kiíráshoz tartozik
- ha a kifizetés jóváíráshoz tartozik.
Az „Áttöltés” használható együtt az automatizmussal. Ilyenkor mindig újraszámolódnak, attól függően,
hogy melyik felületről indítjuk (ld. Manuális rögzítés rész) a szűrésnek megfelelő tételek mindig
újraszámolódnak az érvényes tranzakciók alapján. Az adatokat hasonlóan állítja össze az áttöltés is, mint az
automatizmus, tehát a kiválasztott félév a kiírás féléve, a hallgató a kiírás, illetve a tranzakció hallgatója, a
hallgató képzés a kiírás hallgató képzése, a típus a kiíráshoz rendelt pénzügyi kód jogcíméből következik,
ezeken az adatokon keresztül keresi az érvényes tranzakciókat.
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