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1. A gyűjtőszámla működéséhez szükséges paraméter
beállítások
GYUJTOSZAMLA: Gyűjtőszámlás fizetési mód engedélyezésének állítása
Lehetséges értékei: I, N
INTEZMENYGYUJTOSZAMLASBANKJA: Az intézmény gyűjtőszámláját kezelő bank nevét kell
megadni. Az analitikai fájl beolvasásakor használt paraméter.
Lehetséges értékei: KHB, ERSTE, ERSTE2, ERSTE3, OTP, BB, RAIF, COMMERZ, CIB, MAK.
PU_GYUJTOSZAMLA_BELSOFUGGO_FELADHATO: A gyűjtőszámla belső függő tételeinek
feladhatóságát szabályozza. I állás esetén a létrejövő tranzakció sora a belső függőn Feladható státuszú
lesz, míg N állás esetén a sorok Nem feladható státusszal jönnek létre.
Lehetséges értékei: I, N
PU_AUT_SZAMLA_GYUJTOSZAMLA: Minden gyűjtőszámlás teljesítésről a rendszer generálja le a
számlákat az analitikai állomány beolvasása során.
Lehetséges értékei: I, N
UTALASIALLOMANYFORMATUMA: Az utalási állomány előállításánál használt paraméter. Az
intézményi bank nevét kell megadni.
Lehetséges értékek: KHB, ERSTE, OTP, BB, RAIF
PU_UTALASEGYOSSZEGBEN - Szabályozza, hogy a gyűjtőszámlás utalás egy banki napra egy
összegben mehessen el.
Lehetséges értékek: I, N.
UTALASOSSZESITEVE: Az utalásokat jogcím szerint összesítve (I) vagy tételenként (N) készítse el a
program.
Lehetséges értékei: I, N
PU_GAZDASAGIRENDSZER: Az intézmény gazdasági rendszerének megadására szolgál.
Lehetséges értékei: TUSZ, EGR, SAP_SOTE, SAP_DE, NAV, FORRAS, ELTE_SAP, EOS, GIR,
MAAT, SAP
MINNAPOKERVENYTELENITESHEZ: A külső függőn lévő tételek érvénytelenítésének
engedélyezése, tiltása. Engedélyezés esetén meg kell adni a napok számát, amennyi idő után lehetőséges
az érvénytelenítés.
Lehetséges értékei: napok száma
MINVISSZAUTALASIOSSZEG: Az itt megadott összeg alatt nem lehetséges HWEB-ről történő
visszautalás.
Lehetséges értékei: Szabadon tölthető
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.
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PU_SAJATSZAMLASZAM: Banki állomány importjánál, ha nem találjuk meg a hallgató Neptun
kódját, akkor a bankszámlaszáma szerint azonosítjuk. (A bankszámlaszám vagy a hallgató
alapértelmezett számlaszáma, vagy az a számlaszám, amelyről utalás történt a gyűjtőszámlára. Ez
esetben csak egy ilyet találhat a rendszer, ha több hallgatót is ki tudna választani a számlaszám alapján,
akkor nem történik meg az összerendelés).
Lehetséges értékei: I, N.
PU_NYITOEGYENLEGELLENORZES: A paraméter I értéke esetén a gyűjtőszámla záróegyenlegét a
rendszer összehasonlítja a banki file nyitóegyenlegével.
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2. Gyűjtőszámla fogalma
A „hallgatói gyűjtőszámla” fogalom azt jelenti, hogy az intézmény hallgatói egy közös bankszámlára
tetszőleges összegeket fizetnek be, melyek alapján a program hallgatónként egyenlegeket képez. A
hallgató ebből az egyenlegből gazdálkodhat, és a számára előírt befizetési kötelezettségeiket tetszőleges
sorrendben rendezheti. A hallgató a kiegyenlítések során nem lépheti át a rendelkezésére álló, általa
felötlött egyenleget. Amennyiben az egyenleg nem kerül teljes mértékben felhasználásra tanulmányai
során, a jogviszony megszűnésekor vagy idő közben, kérése alapján, visszautalható a hallgató számára.
Nyitni kell egy számlát, vagy alszámlát. A gyűjtőszámla nem egyezhet meg az intézmény számlájával.
A számla vagy alszámla állhat az intézmény tulajdonában, de lehet a hallgatók tulajdona is, például a
hallgatói alapítványon keresztül. Ez a számla lesz maga a gyűjtőszámla.
A gyűjtőszámla esetén a hallgatók erre a számlára utalnak. Utaláskor a hallgatónak a közlemény
rovatban ’NK-’ jelölést követően meg kell adnia a Neptun kódját.
Az alszámla és a Neptun közti kommunikációra a banki terminál szolgál. Az intézményi ügyintéző
letölti a terminálon keresztül az egyenleg értesítőt (továbbiakban ld. banki fájl), amely a bankszámlán
adott időszakban történt pénzmozgást, így a hallgatói utalásokat is tartalmazza. Amikor ezt a fájlt
beolvassa az intézményi ügyintéző a Neptunba, akkor kerül feltöltésre a hallgató gyűjtőszámla
egyenlege az általa átutalt összeggel. (Az utalás átfutási idejével kapcsolatosan célszerű felhívni a
hallgatók figyelmét, hogy ha az átutalás meg is érkezik a mindenkori előírásoknak megfelelően –
jelenleg 4 óra alatt, amennyiben az utalást még adott terhelési nappal indította –, mivel ügyintézői
beavatkozást igényel, és naponta csak egyszer kérhető le egyenlegértesítő, ezt az utaláskor vegyék
figyelembe.)
Amennyiben a hallgató rendelkezik az egyenlegén lévő összegről, azaz teljesíti a befizetésre váró tételeit
a Neptunban, akkor a felhasznált összeg átkerül az úgynevezett „Belső függő” tételek közé. Ezekből a
tételekből – az intézményi szabályzatnak megfelelő időközönként – utalási megbízás készül, ahol a
kiegyenlített tételeknél a cél számla az intézmény fő számlaszáma lesz, ez kerül beolvasásra a banki
terminálba, melynek hatására megtörténik a terhelés. A cél számlaszám megadásának módját ld.
Gyűjtőszámlás beállítások.
A terhelés bekerül a következő napi egyenleg értesítőbe, így a banki fájlba, melynek hatására az érintett
tételek rendezettek lesznek, a hozzájuk kapcsolódó tranzakciókba bekerülnek a banki dátumok.
Mivel a hallgató konkrét kiírásokat egyenlít ki, melyekhez pénzügyi kódok tartoznak (felparaméterezve
a könyvelési adatokkal) egy interface-n keresztül lehetőség van a Neptunban nyilvántartott analitika
alapján a gazdasági rendszerekben a könyvelésre.
A hallgatóknak lehetőségük van az intézmény szabályzatának megfelelően az egyenlegüket, amelyről
még nem rendelkeztek, részben vagy egészben visszautalni a saját számlájukra. Ezek az összegek
szintén utalási állományban, majd a banki fájlon keresztül visszaigazolásra kerülnek a rendszerben.
Eltérő pénznemű gyűjtőszámlák kezelésére is lehetőség van, biztosítva ez által a devizában történő
befizetési lehetőséget a hallgatóknak. Ebben az esetben az intézménynek több gyűjtőszámlával kell
rendelkeznie, mert a bankok elkülönítik a forint alapú és a devizás megbízások kezelését.
Fontos kiemelni a gyűjtőszámla kezelés kapcsán, hogy a gyűjtőszámlán történő minden tranzakciót a
Neptunon keresztül célszerű kezelni, mert ellenkező esetben a tanulmányi rendszerben tárolt adatok és a
bankszámla egyenlege eltérhet egymástól.
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3. Gyűjtőszámlás beállítások
A hallgatói befizetések, miután rendelkeztek a hallgatók, hogy mit szeretnének kiegyenlíteni, az
intézmény fő számlaszámára kerülnek átutalásra. Ilyenkor a cél számlaszámot a Szervezeti egységek
felületen, az Adózási adatok fülön megadott számlaszámból veszi a rendszer.
Amennyiben az intézményen belül, szervezeti egységenként több számlaszámot is használ az
intézmény, akkor e mellett be kell állítani ugyan ezen a felületen, a „Bankszámlaszámok” fülön a
szervezetenkénti számlaszámot, úgy, hogy bepipáljuk a bankszámla sorban a „Gyűjtőszámla”
jelölőnégyzetet. Ilyenkor a program úgy kezeli az utalási állomány sorok előállítását, hogy a befizetett
tételekhez tartozó pénzügyi kód szervezeti egységét veszi ki, majd megkeresi a szervezeti hierarchiában
a legközelebbi felettes szervezetet, ahol be van állítva a „Gyűjtőszámla” típusú számlaszám, és ez lesz a
befizetés cél számlaszáma.
Ha a „Jogcím szerinti cél számlaszám” jelölőnégyzettel veszünk fel bankszámlaszámot a felülten, akkor
ezek a bankszámlaszámok kiválaszthatóak lesznek a „Befizetési jogcímek” menüponton, a „Kiegészítő
adatok” tabulátor fülön, az „Intézményi számlaszám” mezőben. A jogcím-számlaszám összerendelést
követően az adott jogcímre történő gyűjtőszámlás befizetés esetében a beállított számlaszám lesz a
tranzakció cél számlaszáma, vagyis amennyiben a hallgató olyan pénzügyi kódra fizet be a
gyűjtőszámlán keresztül, amelynek jogcíméhez bankszámlaszám került rendelésre, a tranzakció cél
számlaszáma a jogcímnél beállított számlaszám lesz. Ha olyan jogcímre, amelyhez nem tartozik
számlaszám, az alapértelmezett intézményi fő számla lesz a cél számlaszám. Az utalási állomány
generálása során a program az utalási állomány sorban, a tranzakcióban szereplő cél számlaszám szerint
készíti el az utalási sort. Ha az intézményi beállítás szerint egy összegben történik az utalás, akkor is
elkülöníti cél számlaszám szerint a sorokat a rendszer, hasonlóan, mintha visszafordításról, vagy
hallgató által kezdeményezett visszautalásról lenne szó, csak a számla címzettje az a szervezet lesz,
amelyhez a bankszámlaszám rögzítésre kerül a jelölőnégyzet beállításával.
Előfordulhat, hogy az ösztöndíj utalás más számlaszámról történik, mint a gyűjtőszámla alapértelmezett
cél számlaszáma vagy számlaszámai. Ezért, ugyan ezen a felületen megadhatjuk cél számlaszámként a
„Visszafizetési számlaszám?” jelölőnégyzet segítségével ezt a cél számlaszámot is (ez megegyezhet pl.
az „Ösztöndíj számlaszám”-mal, vagyis azonos számlaszámnál több jelölőnégyzet is lehet igaz állású,
nem kell külön-külön rögzíteni őket.) Ha ezt beállítjuk, amennyiben a hallgató visszafizetési tételt
egyenlít ki a gyűjtőszámlán keresztül, a megadott számlaszám lesz a visszautalás cél számlaszáma.
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Szervezeti egység bankszámlaszámai

Jogcím szerinti cél számlaszám összerendelés
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Pénzügyi kódonként engedélyezni kell a „Pénzügyek / Befizetési jogcímek / Befizetési pénzügyi kódok
(80900)” vagy a „Pénzügyek / Befizetési pénzügyi kódok (16500)” felületen a „Kiegészítő adatok”
tabulátor fülön a „Gyűjtőszámlán teljesíthető” lehetőséget! Amennyiben egy adott pénzügyi kódnál
nincs engedélyezve a gyűjtőszámlás teljesítés, akkor a Hallgatói Weben a hallgató számára nem fog
megjelenni a gyűjtőszámlás befizetési mód, és nem teljesíthető a tétel gyűjtőszámlával.
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4. Általános tudnivalók
A hallgató átutalja (banki befizetés, internetes átutalás) a pénzt az intézményi gyűjtőszámlára. A
közlemény rovatban az alábbi formátumban megadja a Neptun kódját: NK-XXXXXX.
Az intézmény bankjától érkező banki állomány feldolgozásakor a program az utalás közleményében
keresi a hallgató azonosítóját. Ez alapján tudja a beérkező összeget a hallgatóhoz rendelni, vagy
rendszerparaméter értékétől függően, a számlaszám alapján (PU_SAJATSZAMLASZAM).
Amennyiben ez nem történik meg, akkor az azonosítót a beolvasást végző felhasználónak kell megadnia
minden adathiányos tételnél. Ebben a műveletben a rendszer természetesen támogatást nyújt a befizetés
különböző adatai alapján történő keresések felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy beolvasáskor a
program ellenőrzi, hogy az adott számlaszámról érkezett-e utalás, ill. hogy az adott számlaszám
szerepel-e alapértelmezett számlaszámként valamely hallgatónál. Az azonosítást követően a hallgató
egyenlegén megjelenik az átutalt összeg, melyről rendelkezhet.
A hallgató az egyenlegén lévő összegig tud rendelkezni a gyűjtőszámla egyenlegével. A kiválasztott
tételek teljesítését követően a Neptunban a kiírás státusza „Teljesített” lesz. Ekkor a tétel gyűjtőszámla
státusza „Belső függő”-re vált. De egészen addig nem számít bevételnek az intézménynél a teljesített
összeg, amíg a gyűjtőszámláról nem kerül átutalásra a teljesített összeg a főszámlára.
A Neptunból akár napi szinten elő lehet állítani egy utalási megbízást, melyet el kell küldeni (terminálon
keresztül) az intézmény főszámláját vezető bank felé. Intézményi felhasználó a „Belső függő” státuszú
tranzakció rekordokból utalási állományt készít az intézmény bankja által meghatározott formátumban,
majd azt fel is adja. Ekkor az érintett tranzakciók gyűjtőszámla státusza „Külső függő” lesz.
Sikeres befizetés esetén a következő gyűjtőszámlás utalással egy időben az adott kiírás sorára
vonatkozóan érkezik egy visszaigazolás, mely rendezi a tétel gyűjtőszámla státuszát. A bankból
visszaérkező banki állomány alapján, a sikeresen beazonosított tranzakciók gyűjtőszámla státusza
„Rendezett” lesz.

4.1. A gyűjtőszámla használat folyamatának és az ezzel
kapcsolatos fogalmak áttekintő ismertetése
1. Hallgató elmegy a bankjába és megbízza azt, hogy X Ft. összeget utaljon el az intézmény
gyűjtőszámlájára. A közlemény rovatba megadja a saját „NK-”-et követően a NEPTUN kódját:
NK-XXXXXX formátumban. Az intézmény bankjától érkező banki állomány feldolgozásakor a
program ez alapján tudja az érkező összeget a hallgatóhoz rendelni, vagy rendszerparaméter
értékétől függően, a számlaszám alapján. Ez azt jelenti, hogy beolvasáskor a program ellenőrzi,
hogy az adott számlaszámról érkezett-e utalás.
a. Ha igen, a program a számlaszámhoz tartozó hallgatóhoz rendeli a sort, és a
gyűjtőszámla státusza „Rendezett”-re vált.
b. Amennyiben a NEPTUN kód alapján nem sikerül azonosítani a hallgatót, akkor a
tranzakció gyűjtőszámla státusza, ha a tétel pozitív előjelű, akkor „Korrekciós
egyenleg”-re, amennyiben negatív előjelű, akkor „Terhelés”-re vált.
2. Korrekciós egyenlegre kerül továbbá minden olyan tétel, ami nem rendelhető hallgatóhoz (pl.
Kamatjóváírás stb.).
A „Korrekciós egyenleg” státuszú tételek pozitív és negatív előjelű értékűek egyaránt lehetnek,
de a „-” előjelű tételeket a banki fájl beolvasásakor a program automatikusan a „Terhelésre”
teszi. A „Terhelés” státuszú tételeket visszahelyezhetjük a korrekciós egyenlegre.
.
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3. Hallgató a Hallgatói Webes felületen teljesít egy kiírást a gyűjtőszámlás egyenlegéről. Ekkor a
tétel gyűjtőszámla státusza „Belső függő”-re vált.
4. Szintén „Belső függő” státuszt kap az a tétel, ahol a hallgató vagy az adminisztrátor rendelkezik
a visszautalásról a hallgató saját számlaszáma felé.
5. Intézményi felhasználó a „Belső_függő” státuszú tranzakció rekordokból utalási állományt
készít az intézmény bankja által meghatározott formátumban, majd azt fel is adja. Ekkor az
érintett tranzakciók gyűjtőszámla státusza „Külső_függő” lesz.
6. Bankból visszaérkező banki állomány alapján, a sikeresen beazonosított tranzakciók gyűjtőszámla
státusza „Rendezett” lesz.
7. Amennyiben „Korrekciós egyenlegen” olyan pozitív előjelű tételt találunk, ami nem rendelhető

hallgatóhoz (Pl.: Kamatjóváírás), azt kézzel áthelyezhetjük a „Jóváírások” közé.

4.2. Gyűjtőszámla létrehozása
Egy intézménynek több gyűjtőszámlája is lehet. Egy hallgató több gyűjtőszámlához is tartozhat.
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámlák (79200)” felületen a gyűjtőszámla létrehozásakor figyelmesen kell
megadni az adatokat, mert a mentést követően nem lehetséges semmilyen módosítás az alapadatokra
vonatkozóan. Ezért érdemes figyelmesen ellenőrizni mentés előtt az alapadatokat!
Csak olyan gyűjtőszámla törlésére van lehetőség, aminek nincs még semmilyen kapcsolódása!
Létrehozáshoz szükséges adatok:






„Megnevezés”: Gyűjtőszámla neve (egyedi, szabadon megadható név).
„Számlaszám”: Intézményi gyűjtőszámla számlaszáma.
„Pénznem”: A gyűjtőszámla pénzneme.
„Banki fájlformátum”: INTEZMENYGYUJTOSZAMLASBANKJA paraméternél beállított
banknevet kell megadni, ettől azonban több gyűjtőszámla kezelés esetében el lehet térni, ezért
szükséges itt is megadni az értéket.
„Elválasztó karakter”: A program, amikor egy-egy banki fájl sort azonosít a külső függő
státuszban levő értékkel, azt úgy teszi, hogy egy speciális karakter sorral (pl.: *xxxxxx*)
megjelöli az utalási állományok sorokban a megjegyzés rovatot, amelyet a banki fájlban
visszaad. Ez a karakter sor alapértelmezetten a példában szereplő * karakter, de van olyan banki
terminál, ahol ez a karakter foglalt, vagy nem szerepel a kódkészletben. Erről érdemes a
tanulmányi rendszerben való adatfeltöltés előtt tájékozódni a banknál, és amennyiben problémát
jelent a * karakter kezelése, más karakterrel, pl. ? #, stb. karakterrel helyettesíteni azt. Ezt a
speciális jelölő karaktert adjuk meg ebben a mezőben.
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Gyűjtőszámla létrehozása
A felületen szereplő számolt egyenlegek (a banki záró egyenleget és a technikai nyitó egyenleget kivéve
minden esetben számolt egyenlegeket jelenít meg a program, ezért is tart néhol hosszabb ideig
megnyitni a felületet):
 „Technikai nyitóegyenleg”: Gyűjtőszámla indításakor a bankszámla nyitóegyenlege. Csak akkor
kell feltölteni az adatbázisban, ha nem új számlát nyit az intézmény a tanulmányi rendszerbe
való rögzítéskor. A feltöltést a Neptun terméktámogatáson keresztül kell kérni (vagy a
tanulmányi rendszer konverziója során automatikusan bekerül).
 „Hallgatói egyenleg”: A hallgatók által a gyűjtőszámlára utalt tételek összessége, előjel
helyesen összeadva, vagyis a hallgató ki és befizetésekből képzett hallgatónkénti egyenlegek
összessége
 „Belső függő”: Az az összeg, amiről a hallgatók már rendelkeztek, de nem került még utalásra
az intézmény főszámlája vagy visszautalás esetén a hallgató számlája felé, vagyis nem készült
belőle utalási állomány.
 „Külső függő”: A már utalási állományba került tételek összessége, amelyről még nem érkezett
visszaigazolás az analitikai állományban.
 „Korrekciós egyenleg”: Az ismeretlen (be nem azonosított) jóváírások és terhelések összege a
gyűjtőszámlán, előjel helyesen összeadva.
 „Összes terhelés/jóváírás”: Azon tételek összessége, amelyek szerepelnek a tranzakciós listán,
de nem rendelhetőek hallgatókhoz, például kamatok és jóváírások, előjel helyesen összeadva.
 „NEPTUN szerinti záró egyenleg”: A fenti tételek összege.
 „NEPTUN záró + Tech. nyitó”: a NEPTUN szerinti záró egyenleg és a Technikai nyitóegyenleg
összege.
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„Banki záróegyenleg”: Az utoljára feldolgozott banki állomány szerinti záróegyenleg. (Csak
akkor kerülhet töltésre, ha a banki állományban, vagyis az egyenleg értesítőben a bank
szerepelteti.)
„Eltérés”: a NEPTUN záró + Tech. nyitó és a Banki záróegyenleg különbsége. Ennek optimális
esetben mindig 0-t kell mutatnia! Ha eltérés van, akkor valamilyen kezelési probléma, vagy
külső beavatkozás történt a bankszámlával kapcsolatban, amelyet ki kell vizsgálni. A tanulmányi
rendszerben ugyan azt az egyenleget kell tudni kimutatni, mint ami a bankban is szerepel.

A felület alatt megjelenítjük ezeket az adatokat külön menüpontonként is, ahol tételesen láthatóak az
egyenleget képező sorok.
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5. Gyűjtőszámla működése
5.1. Hallgatói egyenlegek
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Hallgatói egyenleg (12550)” felületen a listában a gyűjtőszámlához
rendelt hallgatók listáját láthatjuk. Egy-egy hallgató vagy úgy kerül hozzárendelésre a gyűjtőszámlához,
hogy utal a gyűjtőszámlára, vagy a felületen az ügyintéző hozzárendeli. A felületen a listában az egyes
hallgatókra vonatkozó számolt egyenleg mellett (ahol összeadásra kerülnek előjel helyesen a hallgató
gyűjtőszámlás pénzmozgásai) egy hallgatói, úgynevezett nyitó egyenleget is találunk. A nyitó egyenleg
akkor kerül töltésre, ha az intézmény gyűjtőszámlát vált vagy egyéb módon konvertálódnak az adatok,
és a nyitó egyenleg képzéséhez nem állnak rendelkezésre a számolható tranzakciók. A „Számított
egyenleg” és az „Egyenleg mező” értéke alapvetően megegyezik, az „Egyenleg” mező arra szolgál,
hogy a hallgató egyenlegére szűrni, keresni lehessen.
Egy hallgató egyenlege, mivel a hallgató kizárólag az egyenlege erejéig rendelkezhet a befizetésekről.
alapvetően „+” előjelű. Akkor lehet „-”, ha egy-egy tévesen hozzárendelt gyűjtőszámlás befizetést
korrigálunk, akkor, amikor a hallgató a korábban rendelkezésére álló egyenlegből már elköltött
valamilyen összeget.

5.1.1. Hallgató(k) hozzáadása gyűjtőszámlához
Hallgató(k) hozzáadása a gyűjtőszámlához a „Hallgatók gyűjtőszámlához rendelése” gombra
kattintással lehetséges. A megjelenő táblából válasszuk ki a gyűjtőszámlához rendelendő hallgatót vagy
hallgatókat (a kijelölőnégyzetek segítségével vagy a „Ctrl” és „Shift” billentyűzet használatával). Ekkor
a gyűjtőszámla hallgatói között létrejön egy új sor, melynek státusza „Aktív”, és az „Egyenleg”,
valamint „Nyitóegyenleg” mezők értéke nulla. Ezt a funkciót általánosságban nem szükséges használni,
mivel a hallgató az első utalást követően a gyűjtőszámla tagja lesz, manuális beavatkozás nélkül is.

Hallgató gyűjtőszámlához rendelése
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5.1.2. Hallgató törlése gyűjtőszámláról
Hallgató törlése gyűjtőszámláról csak akkor lehetséges, ha adott hallgató egyenlege az adott
gyűjtőszámlán nulla! Ezen logika alapján a „Töröl” gomb csak akkor aktív, ha a hallgató egyenlege
nulla! A felületen fizikai törlésre nincs lehetőség, csak logikai törlés történik, azaz a törlésre kijelölt sor
nem tűnik el a listából, csupán a hallgató gyűjtőszámlán lévő státusza vált át „Törölt”-re. Ekkor a
„Töröl” gomb helyén egy „Aktivál” gombra vált. Ha a hallgatót később ismét aktiválni szeretnénk a
számlán, ezt a gombot megnyomva tehetjük meg.

5.1.3. Visszautalás
A funkció segítségével visszautalhatunk pénzt a hallgató nevében a hallgató gyűjtőszámlájáról.
Visszautaláshoz kattintsunk „Visszautalás” gombra és a megjelenő „Érték megadása” ablakban adjuk
meg a visszautalandó összeget. A visszautalandó összeg nem lehet kisebb a rendszerben beállított
MINVISSZAUTALASIOSSZEG paraméter értékénél, és nem lehet nagyobb a hallgató aktuális
egyenlegénél. Ha kevesebb összeget írunk be a paraméternél megadottnál, akkor a program
figyelmezető üzenetet küld.
A rendszer automatikusan a hallgató alapértelmezett bankszámlaszámláját jelöli meg célszámlaként,
létrejön egy “-”-os előjelű tranzakció, „Belső függő” státusszal. A tételt tehát a továbbiakban a
„Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Belső függő tételei (12650)” felületen találjuk meg, ahol fizetés típusa
„Visszautalás a gyűjtőszámláról (a hallgató által kezdeményezve)”. Hasonló visszautalásra lehetőséget
biztosít a program a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Pénzvisszautalás (12600)” felületen is. Ezen a
felületen további lehetőség, hogy a hallgató alapértelmezett bankszámlaszámától eltérő számlát is
megjelölhetünk cél számlaszámként. A felületen megtekinthetjük a hallgató egyenlegét, kiválaszthatjuk
(Bankszámlaszámok panelt, ahol a hallgatóhoz kapcsolódó bankszámlaszámok kerülnek felsorolásra),
vagy kitölthetjük a bankszámlaszámot az „Egyéb számlaszám” mezőben, illetve az összeget. Az adatok
kitöltése után, a „Visszautalás” gombra kerül a létrehozásra a tranzakció, amelyet a belső függő tételei
között találunk meg.
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Pénzvisszautalás felület
A visszautalásra lehetőség van a hallgatói weben is, ez az intézmény beállításaitól függ. A
PU_VISSZAUTALASTITLVA paraméter segítségével lehet megadni az egyes feltételeket. (A
paraméter értéke nincs hatással a kliens programból történő visszautalásra.)
A paraméternek négy lehetséges értéke van:
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.
Amennyiben egy bankszámlaszámnál az „Érvénytelen” jelölőnégyzet beállításra kerül, akkor azt
követően arra a bankszámlaszámra vonatkozóan nem lehetséges pénzvisszautalást kezdeményezni. A
„Hallgatók/Hallgató pénzügyei/Pénzvisszautalás (12600)”, a „Pénzügyek/Gyűjtőszámla/Hallgatói
egyenleg (12550)”, valamint a „Pénzügyek/Virtuális Gyűjtőszámla/Hallgatói egyenleg (14750)”
felületeken a „Visszautalás” gombra kattintva a program visszajelző üzenetben figyelmezteti a
felhasználót arról, hogy a számlaszám érvénytelen, ezért nem lehetséges a visszautalás.
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Visszajelző üzenet érvénytelen bankszámlaszám esetén

5.1.4. Egyenleg átmozgatás
Egyenleg átmozgatásra csak akkor lehet szükség, ha az intézmény párhuzamosan több gyűjtőszámlát
üzemeltet. Válasszuk ki azt a hallgatót, melynek egyenlegét egy másik gyűjtőszámlára szeretnénk
áttenni, majd kattintsunk az „Egyenleg átmozgatás” gombra. A program a művelet elvégzése előtt még
feltesz egy megerősítő kérdést, hogy biztos el szeretnénk –e végezni a műveletet.
Átmozgatáskor a hallgatóra lefuttatjuk az egyenlegszámító algoritmust, és ennek megfelelőn fog
töltődni a „Egyenleg” mező értéke az cél gyűjtőszámlán is. Az egyenleg átmozgatás csak a hallgató
teljes egyenlegére érvényesíthető, vagyis részösszeg nem helyezhető át.
Ha a hallgató egyenlege nulla, vagy tartoznak hozzá NEM „Rendezett” tételek, akkor természetesen az
átmozgatás nem lehetséges, amelyekről a program figyelmezető üzenettel tájékoztatja a felhasználót.
A műveletet csak azonos pénznemmel működtetett gyűjtőszámlák esetén használhatjuk.
Ezt a lehetőséget, ha mód van rá, kérjük elkerülni, mert a tranzakciók a forrás számlán
maradnak, így a funkció eltérést okozhat a befizetések nyomon követhetőségében.

5.1.5. Adott hallgatóhoz tartozó összes tranzakció megtekintése
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Hallgatói egyenleg / Hallgatói egyenleg tételei (13050)” felületen az
aktuális hallgatóhoz tartozó összes tranzakciót meg lehet tekinteni, függetlenül azok gyűjtőszámla
státuszától. Minden sornak (tranzakciónak) van fizetés típusa, gyűjtőszámlás státusza és tranzakció
státusza. Ezek és az előjelek alapján tájékozódhatunk a hallgatóval kapcsolatos pénzmozgásokról.
A lehetséges fizetés típusok (amelyeket megtalálunk a gyűjtőszámlás egyenleg kapcsán):
- „Gyűjtőszámlás nyitó egyenleg”: konvertált gyűjtőszámlás adatok esetén, egyetlen sorban
tartalmazza a hallgató korábbi gyűjtőszámlás egyenlegét (általában nincs ilyen az intézmények
többségében). Előjel „-” vagy „+”.
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„Gyűjtőszámlás befizetés”: hallgató által kiegyenlített tétel. Előjel „-”.
„Visszautalás a gyűjtőszámláról (a bank által kezdeményezve)”: visszafordított tétel esetén
töltjük, ha hallgatói egyenlegben találunk ilyet, bár előfordulhat, de hiba! Előjel: „-”.
„Visszautalás a gyűjtőszámláról (a hallgató által kezdeményezve)”: hallgató vagy ügyintéző
által kezdeményezett visszautalás. Előjel: „-”.
„Utalás a gyűjtőszámlára – hallgatói utalás a gyűjtőszámlára (egyenleg feltöltés). Előjel: „+”.

Gyűjtőszámla státusz:
- „Belső függő”: hallgatói befizetés (kiírás kiegyenlítés), amely még nem került feladásra a banki
terminál felé. (Ezeket a tételeket az azonos „Belső függő” nevű felületen is megtaláljuk.)
- „Külső függő”: hallgatói befizetés (kiírás kiegyenlítés), amely már feladásra került a banki
terminál felé, de még nem jött róla banki visszaigazolás.( (Ezeket a tételeket az azonos „Külső
függő” nevű felületen is megtaláljuk, illetve a képernyő alsó részében tájékozódhatunk arról,
hogy melyik utalási állományba került be.)
- „Rendezett”: Minden, bank által visszaigazolt tétel, legyen az utalás a gyűjtőszámlára, vagy
befizetés (kiírás kiegyenlítés), vagy a hallgató számlaszáma felé történt visszautalás. Ebben az
esetben a tétel minden esetben banki dátummal is rendelkezik.
- („Terhelés”, „Jóváírás”, „Korrekció”: ezek a gyűjtőszámlás státuszok a hallgatói egyenleg
soraiban sosem láthatóak, mert ezeknél a státuszoknál nem lehet hallgatói összerendelés. Ld.
Korrekció illetve Terhelés – jóváírás felületek részletezése.)
- „Visszafordított”: ritkán, de előfordulhat ilyen tétel hallgatóhoz rendelve, ez hiba! Olyankor
történhet meg, ha olyan tételt fordítunk vissza, amely már hallgatóhoz rendelésre került.
Tranzakció státusz
- „Érvénytelen tranzakció”: az egyenleget nem befolyásolja, akkor töltjük ezt a státuszt, ha belső
függőről visszavonunk tranzakciót. Nem számít bele az összege az egyenlegbe!
- „Pénzügyileg igazolt”: a rendezett tételek státusza.
- „Pénzügyileg kézzel igazolt”: hallgató által indított művelet.
A felület alsó részén a tranzakció adatain kívül a kapcsolódó utalási állomány és banki analitika
adatokat is meg tudjuk tekinteni.
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5.1.6. Másik hallgatóhoz rendelés
Egy hallgatóhoz tartozó tranzakciót lehetséges másik hallgatóhoz rendelni. Másik hallgatóhoz csak
olyan tételt rendelhetünk, amelynek a fizetés típusa Utalás a gyűjtőszámlára, státusza rendezett, illetve
pénzügyileg igazolt. Ellenkező esetben a gomb a felületen inaktív. Ha a felületen a felső listában
kijelöljük a megfelelő sort, majd a „Hallgatóhoz rendelés” gombra kattintunk, ekkor megjelenik a
„Hallgató választó” ablak. A három pontos kiválasztó gomb melletti nyíl segítségével két lehetőséget
kínál fel a program a felhasználónak: Gyűjtőszámla hallgató, Befizető számlaszáma alapján. Az első
esetben a feljövő tábla csak a gyűjtőszámla hallgatóit tartalmazza, de ha a lefelé mutató nyíl melletti
három pontos kiválasztó gombra kattintunk, akkor az összes hallgatót tartalmazó lista jelenik meg,
akikhez hozzárendelhetjük a tételt. (Hiszen előfordulhat, hogy a beazonosítandó tétel egy olyan
hallgatóhoz tartozik, akit még nem rendeltek a gyűjtőszámlához.)
Kikereshető a hallgató úgy is, hogy a „Hallgató választó” ablak harmadik mezőjébe bemásoljuk a
megfelelő Neptun kódot, majd ezt követően a három pontos kiválasztó gombra kattintunk, akkor a
rendszer automatikusan azonosítja a hallgatót a megadott Neptun kód alapján.
Végül a „Rendben” gomb megnyomásával az adott tranzakció hozzárendelésre kerül a kiválasztott
hallgatóhoz. Ennek következtében a tranzakció másik hallgatóhoz rendelődik, és a tétel gyűjtőszámla
státusza „Rendezett” lesz, a forrás hallgató egyenlegéből levonódik, a cél hallgató egyenlegéhez
hozzáadódik az összeg.
Csak egy adott utalási sort teljes összegben van lehetőség másik hallgatóhoz rendelni. Ha részben illeti
másik hallgatót az összeg, akkor először a „Korrekciós egyenlegre” kell helyezni, ott elvégezni a
megosztást, majd szükség esetén a forrás hallgatóhoz vissza kell tenni a megfelelő részösszegű
tranzakciót. (Ld. Korrekciós egyenleg leírása.)

5.1.7. Tranzakció áthelyezése korrekciós egyenlegre
Egy hallgatóhoz tartozó tranzakciót át lehet helyezni a korrekciós egyenlegre. Korrekciós egyenlegre
csak olyan tételt helyezhetünk, amelynek a fizetés típusa Utalás a gyűjtőszámlára, státusza rendezett
illetve pénzügyileg igazolt. Ellenkező esetben a gomb a felületen inaktív. Ennek módja, hogy a felület
felső részén található listában kijelöljük a megfelelő sort, majd a „Áthelyezés korrekciós egyenlegre”
gombra kattintunk. (A korrekciós egyenlegen az ismeretlen, még be nem azonosított jóváírások és
terhelések szerepelnek.) Sikeres művelet esetén az adott tétel gyűjtőszámla státusza „Korrekciós
egyenleg”-re változik. Ezután a tétel megjelenik a „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Korrekciós egyenleg
tételei (12850)” felületen.
Az áthelyezésre a következő esetekben lehet szükség: a program vagy az ügyintéző nem a megfelelő
hallgatót azonosította a tételhez, de nem tudjuk a valódi cél hallgatót, csak azt, hogy nem az adott
hallgató fizetett be, így másik hallgatóhoz nem tudjuk rendelni. Másik lehetséges eset, ha a hallgatót
csak részben illeti meg a befizetett összeg, és megbontást igényel.

5.1.8. Tranzakció áthelyezése terhelésekre
Egy hallgatóhoz tartozó tranzakciót át lehet helyezni a terhelésekre. Ennek módja, hogy a felület felső
részén található listában kijelöljük a megfelelő sort, majd a „Áthelyezés terhelésekre” gombra
kattintunk. Ekkor a program rákérdez, hogy biztosan végre szeretnénk-e hajtani a műveletet. Sikeres
művelet esetén az adott tétel gyűjtőszámla státusza „Terhelés”-re változik. Ezután a tétel megjelenik a
„Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Terhelések/Jóváírások (12950)” felületen. A gomb csak akkor aktív, ha
olyan tételen állunk, amely nem „Gyűjtőszámlás befizetés” vagy „Visszautalás”, de „-” előjelű. (Ez
csak olyan esetben lehetséges, ha a banki állományból „-” előjelű sort rendeltünk manuálisan a
hallgatóhoz.)
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5.2. Belső függő tételei
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Belső függő tételei (12650)” felületen láthatóak a „Belső függő”
státuszú tranzakciók, vagyis azok a tételek, amiről a hallgatók már rendelkeztek, de nem került még
utalásra az intézményi főszámlára. Ezek a tételek lehetnek befizetések, vagyis kiírások kiegyenlítései,
vagy visszautalások hallgató illetve bank által kezdeményezve. Tehát a menüpontra lépve tekinthetjük
meg az utalásra váró pénzügyi műveletek listáját, amelyek még nem kerültek utalási állományba.

5.2.1. Visszavonás
Amennyiben egy hallgató jelzi, hogy téves összeget jelölt meg, vagy más okból szeretnék
visszahelyezni az összeget a hallgató egyenlegére, a „Visszavonás” gomb segítségével tehetjük meg
azt.
A „Visszavonás” gombra kattintással a tranzakció státuszát „Érvénytelen tranzakció”-ra állítja a
program és a hallgató egyenlegét növeli a visszavont tranzakció összegével. Hallgatói egyenleg tételei
felületen látható a visszavonás utáni, mint „Érvénytelen tranzakció”. (Ez a tranzakció a továbbiakban
nem számítódik bele a hallgató egyenlegébe.)

Belső függő tételek
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5.2.2. Utalási állomány készítése
Utalási állomány létrehozásához kattintsunk az „Utalási állomány készítése” gombra, adjuk meg a
célkönyvtárat. Fontos, hogy csak azok a tételek kerülnek bele az utalási állományba, melyeknél a
„Feladható” jelölőnégyzet be van pipálva. Azt, hogy egy tranzakció a belső függőre feladható vagy
nem
feladható
jelöléssel
jön
létre
azt
létrehozáskor,
a
PU_GYUJTOSZAMLA_BELSOFUGGO_FELADHATO paraméter értéke szabályozza. I esetén
hallgatói befizetéskor, visszautaláskor és visszafordításkor a „Feladható” jelölőnégyzet igaz lesz, N
állás esetén hamis. A tételek külön kijelölése nem szükséges, ha ki vannak jelölve a sorok, ha nem,
minden tranzakció bekerül az utalási állományba, amelyben a „Feladható” igaz. Az utalási állomány
létrehozásáról tájékoztat a program. Egy nap egy utalási állomány készíthető, ezért ha ugyanazon a
napon kétszer szeretnének állományt készíteni a program szintén figyelmeztet.
A létrehozott utalási állományokat a „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Utalási állományok (267200)”
menüpont alatt megtekinthetjük Az utalási állományban a terhelési dátum mindig az aktuális nap, így
figyelni kell arra, hogy a létrehozás időpontjában még elfogadja a bank az adott napi terhelést.
Az itt generált állományokat kell az intézménynek a számlakezelő bank felé elküldenie a banki
terminálon keresztül.
Az utalási állomány formátuma az UTALASIALLOMANYFORMATUMA rendszerparaméter értékétől
függ. Az UTALASOSSZESITEVE rendszerparaméter értéke határozza meg, hogy az utalási sorokat a
rendszer tranzakciónként (N), vagy pénzügyi kódra összesítve (I) adja fel. További lehetőség, hogy cél
számlaszámonként egyetlen soron történik az utalás, ezt a PU_UTALASEGYOSSZEGBEN paraméter
szabályozza.
A program lehetővé teszi, hogy a felhasználó a megfelelő tételeket nem feladhatóvá, vagy éppen
feladhatóvá változtassa, attól függően, hogy szeretné-e, hogy azok szerepeljenek az utalási állományban
vagy sem. A módosítani kívánt tétel kijelölését követően a „Nem feladható”, „Feladható” gombok
segítségével lehet beállítani. A „Nem feladható” gombot választva kitörlődik a „Feladható”
jelölőnégyzetből a pipa, mely hatására ez a tétel nem fog bekerülni az utalási állományba. A funkció
visszafelé is működik, hiszen ezután ha kijelöljük a listában azt a tételt, amit „Nem feladható”-ra
állítottunk, akkor a „Feladható” gomb megnyomásával ismét feladhatóvá válik a kiírás, bekerülhet az
utalási állományba.

5.3. Külső függő tételei
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Külső függő tételei (12750)” felületen láthatóak a „Külső függő”
státuszú tranzakciók, vagyis a már utalásra került tételek, melyekről még NEM érkezett visszaigazolás
az analitikai állományban.
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Külső függő tételek

5.3.1. Érvénytelenítés
A funkció használatára akkor lehet szükség, ha egy utalásunkat a bank valamiért nem tudta teljesíteni, és
erről nem küld semmiféle információt. Ekkor bizonyos idő elteltével (Pl.: 30 nap – rendszerparaméter
beállításától függ), lehetővé kell tenni, hogy a tételt érvénytelenítsük.
Az „Érvénytelenítés” gomb hatására az alábbi folyamatok mennek végbe:



Ha a tranzakcióhoz nem tartozik hallgató, akkor a tétel visszakerül a korrekciós egyenlegre
(„Korrekciós egyenleg tételei (12850)” menüpont), azaz a tranzakció státusza „Korrekciós
egyenleg”-re változik.
Ha a tranzakcióhoz tartozik hallgató (Pl.: visszautalás hallgatónak), akkor a tétel
„megsemmisül”, azaz a tranzakció státusza „Érvénytelen tranzakció”-ra vált.

A tételek érvénytelenítése csak bizonyos idő után lehetséges. Ennek meghatározására szolgál a
MINNAPOKERVENYTELENITESHEZ paraméter.
Mivel ebben az esetben a tétel már utalási állományban szerepel, mindenképpen körültekintően kell
eljárni, mert amennyiben elutalásra került az összeg, akkor eltérés lesz a banki és a Neptunos egyenleg
között.
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6. Utalási állomány megtekintése, adminisztrálása
6.1. Utalási állományok
A „Pénzügyek / Utalási állományok (267200)” felületen a rendszer kilistázza a Neptun-ban
keletkeztetett utalási állományokat.

Utalási állományok
A felületen található mezők:








„Összérték”: Az utalási állományban meghatározott összeg, amit a gyűjtőszámláról el kell utalni
„Sorszám”: Az utalási állományban szereplő sorok száma
„Bankszámla száma”: Az utalási állomány melyik bankszámlaszámra vonatkozik
(gyűjtőszámlaszám)
„Fájl neve”: Az utalási állomány neve
„Fájl száma”: fájl sorszáma
„Létrehozás dátuma”: Az utalási állomány létrehozási dátuma
„Létrehozó”: Létrehozó neve
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6.1.1. Utalási állomány ismételt előállítása
A felületen lehetőség van az utalási állomány ismételt előállítására az „Ismételt előállítás” gombra
kattintva. A célkönyvtár kiválasztását követően a program egy „Dátum választó” ablakba bekéri a banki
dátumot.
Ismételt előállításra akkor van szükség, ha nem akarunk változtatni az utalandó sorokon, de az
állományt ismét ki kell nyerni a rendszerből. A legjellemzőbb példa, hogy rossz értéknappal állt elő a
fájl. Ahogy az utalási állomány előállításánál írtuk, a program automatikusan a generálás napját adja
meg, mint terhelési dátum, ezt a banki terminál csak adott napon belül, általában GIRO zárásig fogadja
el, különben módosítani kell az értéknapot.
Olyan eset is előfordulhat, hogy nem elérhető helyre, vagy rossz helyre történt a mentés, ilyenkor is
használható a funkció.
A funkcionalitással azonban célszerű vigyázni, mivel a banki terminál a fájl tartalmát nem vizsgálja,
tehát ugyan azt az utalási állományt adott esetben többször is be lehet olvasni, ami eltérést okoz a
rendszerben.
A „Visszavonás” funkció arra szolgál, hogy egy-egy utalási állományt töröljünk a rendszerből. Ezt a
funkciót csak akkor szabad használni, ha az utalási állomány még nem került beolvasásra a banki
terminálba. A „Visszavonás” gomb hatására az utalási állomány és annak sorai törlődnek a rendszerből,
az utalási állomány sorhoz kapcsolódó sorok pedig visszakerülnek a „Külső függő”-ről a „Belső függő”
tételei közé. Innen a továbbiakban természetesen ismét utalási állományba kerülhet.
Már utaltunk rá korábban, hogy egy nap általában csak egy utalási megbízást fogad el a banki terminál,
így erre a funkcióra általában akkor van szükség, ha nem került beolvasásra az utalási állomány, és
további tételeknek kellene belekerülnie a „Belső függő”-ről. Például rossz volt a megadott értéknap, de
másnapra további befizetéseket kezdeményeztek a hallgatók, amelyek belső függőre kerületek. Ha csak
az ismételt előállítás funkciót választjuk, az azóta a belső függőre került tételek nem kerülnek be az
aznapi állományba, így csak a következő napival mehetnek el. Ha ezeket is be szeretnénk tenni az
állományba, és a sikertelen előzős napi sorokat összesíteni szeretnénk az azóta kiegyenlített tételekkel, a
Visszavonás funkciót használjuk, majd a tételek összességéről új állományt készítünk a belső függőn.

6.1.2. Utalási állomány sorai
A „Pénzügyek / Utalási állományok / Utalási állomány sorai (267300)” felületre lépve megtekinthetjük
az utalási állomány sorait és a sorokkal kapcsolatos részletes adatokat.
Ezek a sorok mindig cél számlaszámonként képződnek. Így mindenképpen elkülönül a főszámla
(főszámlák) felé történő hallgatói befizetések utalása, és a hallgatói visszautalások, illetve a
visszafordítások is külön-külön soronként jelennek meg.
A főszámla felé történő utalásokon belül a következő további paraméterezési lehetőségek határozzák
meg a sorok számát:
PU_UTALASEGYOSSZEGBEN - Szabályozza, hogy a gyűjtőszámlás utalás egy banki napra egy
összegben mehessen el.
Lehetséges értékek: I, N.
UTALASOSSZESITEVE: Az utalásokat jogcím szerint összesítve (I) vagy tételenként (N) készítse el a
program.
Lehetséges értékei: I, N
A felületen nincs szerkesztési, felviteli, illetve törlési lehetőség.
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Megjelenített adatok:
 „Kedvezményezett”: Kedvezményezett neve
 „Cél bankszámlaszám”: Utalási állomány cél számlaszáma
 „Kedvezményező”: Kedvezményező neve
 „Forrás bankszámlaszám”: Utalási állomány forrás számlaszáma (gyűjtőszámlaszám)
 „Összeg”: Utalási állomány sorában szereplő összeg
 „Jogcím”: Befizetés jogcíme
 „Rögzítés dátuma”: Utalási állomány sorának rögzítési dátuma
 „Sorszám oszlop”: Az utalási állomány hányadik sora az adott adat.


Utalási állomány sorai

6.1.3. Utalt pénzműveletek
Az utalási állomány sorai felület alatt, az adott utalási állomány sort tovább bonthatjuk utalt
pénzműveletekre. Egy-egy utalási állomány sor alatt, attól függően, hogy a rendszerparaméterek közül
melyik generálási módot választottuk, láthatjuk az adott sorra vonatkozó tranzakciókat, amelyeket a
program összesített egy utalási sorra. Így tehát abban az esetben, ha visszafordításról van szó, mindig
egy sort találunk a tranzakciók között, ha hallgatói visszautalásról, akkor annyi sort, ahány a hallgatót
érinti (többnyire ez is egy sort jelent). A főszámla felé történő utalás esetén pedig az összesítési
szabálynak megfelelő sorokat, vagyis
- vagy befizetésenként egy-egy sor
- vagy minden, az adott jogcímre vonatkozó sor
- vagy minden olyan sor, ahol megegyezik a cél számlaszám, vagyis az intézmény főszámlaszáma
(ez esetben az intézmények többségében egy utalási állomány sor keletkezik a főszámlára
utalandó sorokból, így minden hallgatói befizetés, vagyis kiírás kiegyenlítés egy utalási
állomány sor alatt található meg.)
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A felső listában a tranzakciós sorokat láthatjuk, a képernyő alsó részén pedig a kapcsolódó kiírás
részletes adatait. Amennyiben hallgatói visszautalásról, vagy visszafordításról van szó, a képernyő alsó
része – mivel nem kapcsolható kiíráshoz – üres.

Utalt pénzműveletek

6.2. Banki file
A „Pénzügyek / Banki file (104000)” felületen láthatóak a beolvasott banki állományok összefoglaló
adatai. Ezen a felületen van lehetőségünk a gyűjtőszámlát vezető banktól érkező állományok
beolvasására, valamint a gazdasági rendszerbe való feladási állomány készítésére is. A banki file a banki
terminál egyenleg értesítője, egy nap egyszer kérhető le a banki rendszerből.
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Banki fájl beolvasása

6.3. Banki fájl beolvasása
A beolvasandó állományt az „Import” gombra kattintva lehet beolvasni. Importálni mindig az adott
banknak megfelelő formátum leírás szerint kell, a fájl formátumot a feljövő ablakban kell ki választani.
Az aktuálisan használt formátumot „Banki állomány formátum” mezőbe be is kell írni, mely attól függ,
milyen banki terminált használ az Intézmény. A Neptun illeszkedik ezekhez a banki fájlformátumokhoz.
Az INTEZMENYGYUJTOSZAMLASBANKJA paraméterben kell beállítani, hogy melyik
terminálszerver programot használja a rendszer.
A „Dátum választó” ablakban meg kell adni azt a dátumot, mely a könyveléshez szükséges. (Ha az
intézmény használ gazdasági rendszerbe történő feladást, mindig azt a napot kell ide beállítani, amikor a
főszámlára beérkezett a gyűjtőszámla felől indított utalási állomány által feladott hallgatói befizetések
utalása.) Fontos, hogy ezt mindig egyeztessük a gazdasági rendszerrel foglalkozó kollégákkal, mert a
dátumot utólag korrigálni nem lehet, és ez alapján történik a feladás. Ha rossz dátum kerül be, akkor a
könyvelésben nem „talál össze” az adott napi bevétellel!
PU_NYITOEGYENLEGELLENORZES - A paraméter I értéke esetén a gyűjtőszámla záróegyenlegét a
rendszer összehasonlítja a banki fájlnyitóegyenlegével. Ha a paraméter I-n áll, és a program eltérést
talál, akkor a fájlt nem engedi beolvasni, az eltérésre figyelmeztet. A paraméter csak akkor állítható I
értékre, ha a banktól lekért egyenlegértesítő a banki záró egyenleg értéket tartalmazza.
A banki állomány tartalmazza az adott időszakban a bankszámlán történt pénzmozgásokat, mind a
terheléseket, mind pedig a jóváírásokat.
„+” előjellel érkeznek be a jóváírások. Ezek többnyire hallgatói befizetések. Minden egyes „+” előjelű
sorhoz létrejön a rendszerben egy tranzakció. Ha a programnak sikerül azonosítania a befizetőt, vagy a
megjegyzésben megjelölt NK-XXXXXX (neptun kód) alapján, vagy beállítástól függően
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(PU_SAJATSZAMLASZAM paraméter) a forrás bankszámlaszám alapján, akkor „Utalás a
gyűjtőszámlára” gyűjtőszámla státusszal, „Rendezett” tranzakciós státusszal hallgatóhoz rendelésre
kerül, és újra számítódik a hallgató egyenlege.
Amennyiben nem azonosítható a fentiek alapján a befizető, akkor „Korrekciós egyenleg” státuszba
kerül, és ezt követően lehet a tételt hallgatóhoz rendelni (ld. Banki sor hallgató összekapcsolás,
Korrekciós egyenleg.)
Ha „-” előjellel érkezik a tétel, és a program a megjegyzés rovatban érkező, (/*XXXXX*/) karaktersor
alapján (ld. Gyűjtőszámla létrehozása) tudja azonosítani a külső függőn lévő sorokkal, akkor az érintett
tételeket „Külső függő”-ről „Rendezett” státuszba helyezi, és a tranzakció dátumát feltölti a
beolvasásnál megadott értékkel.
Ha nem azonosítható a külső függővel az adott, „-” előjelű tétel, akkor létrejön egy tranzakció, és
automatikusan „Terhelés” státuszba kerül, és a továbbiakban a „Terhelés/Jóváírások” menüponton
található meg.
Beolvasás után a rendszer feldolgozza a fájlban kapott adatokat, azaz minden gyűjtőszámla típus szerinti
(azaz „Külső függő”, „Belső függő” stb.) szumma lekérdezést elvégez a program, melynek eredményét
a megfelelő mezőbe (pl. „Belső függő”) beírja. Továbbá az „Záró egyenleg” mezőben a banki fájl
szerinti záróegyenleget is letárolja a program.

6.4. Feladási állomány készítése
Ezen a felületen készíthetjük el a feladási állományt is. A feladási állományt az Intézményi pénzügyi
rendszer felé olvassuk vissza. Feladni csak „Rendezett” státuszú, banki dátummal rendelkező
tranzakciókat lehet.
Az intézményi pénzügyi rendszer felé történő feladást a „Feladás gazdasági rendszer felé” gombbal
lehetséges megtenni, kiválasztva a mentés célkönyvtárát, majd a program bekéri a kezdeti és vég
dátumokat, összegyűjti a két dátum közötti banki napra létrejött, korábban fel nem adott tranzakciókat
(hallgatói gyűjtőszámlás befizetéseket, azaz kiírás kiegyenlítéseket). Ezzel a pénzügyi gyűjtőszámlás
feladási állomány létrejött, a belekerült tranzakciók „feladott” jelölést kapnak, ezeket a program a
következő feladáskor már nem gyűjti le.
A fájltartalma és formátuma attól függ, hogy a PU_GAZDASAGIRENDSZER paraméterben milyen
érték szerepel, mert az interfészek gazdasági rendszerenként eltérnek.(Ahol on-line kapcsolat van a
gazdasági rendszer és a tanulmányi rendszer között, a funkció használata nem szükséges.)
A létrejött feladási állomány megtekinthető a „Pénzügyek / Feladások (82200)” menüponton,
„Gyűjtőszámlás feladás” típussal. 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 fájlt kiválasztása után a kapcsolódó sorokat a Feladott pénzműveletek felületen találjuk meg. Mivel a
gazdasági rendszerekbe általánosságban csak pénzügyi kódra összesített feladások kerülnek át, így
általában egy-egy sor egy ilyen összesítést tartalmaz.
Amennyiben tévesen került létrehozásra a feladási állomány, akkor visszavonható itt, a „Pénzügyek /
Feladások (82200)” menüponton a „Feladás visszavonása” gomb segítségével. Ebben az esetben
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törlődik a fájl, a korábban feladottként jelölt tranzakciók ismét feladhatóvá válnak. A fájl előállítása
ismételten a Banki fájl menüponton történhet meg.

6.4.1. Banki file sorai
A „Pénzügyek / Banki file / Banki file sorai (104100)” felületen láthatóak egy adott banki állomány
sorai. Itt részletes adatokat kapunk a kiválasztott banki fájl tartalmáról, előjel helyesen, vagyis mind a
terhelési, mind a jóváírási sorok megtalálhatóak.
„+” előjelű sor esetén megjelenik a tranzakcióhoz tartozó cél-, és forrás számlaszám, a befizetett összeg,
a hallgató neve és Neptun kódja, a fájlban hányadik tranzakcióról van szó. Ha ezeket az adatokat
(hallgató neve, Neptun kódja) automatikusan nem lehetett beazonosítani akkor a „Közlemény” rovat és
a 3db „Szöveg 1,2,3,” mező tartalmát lehet megtekinteni.
A „Szerkeszt” gombra kattintva van lehetőség egy ismeretlen terhelést összekapcsolni egy utalási
állomány valamelyik sorával az „Utalási – kézi egyeztetés” fülön.

6.4.2. Banki sor hallgató összekapcsolás
A „Pénzügyek / Banki file / Banki sor hallgató összekapcsolás (112300)” felületen van lehetőségünk
arra, hogy a banki sorokat hallgatókhoz rendeljük. Ezen a felületen az adott banki fájlra vonatkozóan
már csak a „+” előjelű tételek jelennek meg. A felület arra szolgál a sorok megtekintésén kívül, hogy a
kapcsolódó tranzakció helyét rendezzük.
A beolvasás során azonosítható soroknál a program összeköti a hallgatót az utalási sorral, ebben az
esetben kitöltésre kerül a Neptun kód és a hallgató neve.
Ahol ezek az adatok hiányoznak, ott elvégezhetjük az összerendelést, vagy azonosítás hiányában a
visszafordítást, banki fájlonként.
A „Hallgatóhoz rendelés” és a „Bankszámla azonosítás” minden soron állva aktív, kivéve a
visszafordított tételeket.+
Abban az esetben, ha a sor egyáltalán nem került hallgatóhoz rendelésre, de valamilyen, a közlemény,
vagy szöveg rovatban kitöltött értékek alapján azonosítható (például beírta a nevét vagy címét, vagy
egy-egy karakterrel írta csak el a Neptun kódot, de van már információ), használjuk a „Hallgatóhoz
rendelés” gombot. A gomb megnyomását követően felugró ablakban az összerendelő gombra
kattintunk, majd a feljövő listában a keresést alkalmazzuk, és a meglévő adatok alapján kiválasztjuk a
hallgatót. Szűkíti a keresés körét, ha kattintás előtt az összerendelő gomb melletti nyílra kattintunk, és a
Gyűjtőszámla hallgatói opciót választjuk, ez esetben csak azok a hallgatók jelennek meg, akik már a
gyűjtőszámla tagjai.
Ha nincs elegendő információ a közlemény és szöveg rovatokban, vagy könnyebb a számlaszám alapján
történő azonosítás, akkor használhatjuk a „Bankszámla azonosítás” funkciót is. A feljövő ablakban a
program beírja a forrás bankszámlaszámot, amelyről az utalás érkezett, majd az összerendelő gombra
ezt szűrőfeltételként használja. A szűrés ugyan úgy működik, mint a PU_SAJATSZAMLASZAM
paraméter logikája, de akkor is alkalmazható, ha a paraméter segítségével az azonosítás nincs
automatikusra állítva. Ilyenkor tehát megnézi a program, hogy egy hallgatónál beállításra került-e az
adott bankszámlaszám, mint alapértelmezett számlaszám, vagy melyik hallgató által érkezett utalás a
számlaszámról, és ezen hallgatók listáját jeleníti meg. Ha egyik feltétel szerint sincs ilyen módon
azonosítható hallgató, akkor a lista üres, és a Hallgató hozzárendeléssel lehet az összerendelést
megtenni.
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A két, hallgatóhoz rendelés funkcióval vigyázzunk, mert egy korábban másik hallgatóhoz rendelt tételt
is áthelyezhetünk egy új hallgató egyenlegére. Ilyenkor a program újraszámítja mindkét hallgató
egyenlegét, és a tétel a második hallgatóhoz kerül. Az áthelyezésről a későbbiekben csak a tranzakción
állva elindított, módosítások történetéből lehet tájékozódni. Azért lehet szükséges mégis ez a funkció,
mert ha kézi, vagy a programlogikával történt összerendelés téves, akkor azt itt lehet korrigálni.
Amennyiben semmiképpen nem azonosítható egy tétel, vagy ott hagyjuk Korrekciós státuszban, ahová a
program helyezte, vagy a Visszafordítás funkciót alkalmazzuk.
A „Visszafordítás” gomb csak olyan tételek esetében aktív, amelyek még nem kerültek hallgatóhoz
rendelésre. A „Visszafordítás” gombra kattintva a forrás számlaszámra „címezve” létrejön egy „Belső
függő” gyűjtőszámlás státuszú, „Visszautalás a gyűjtőszámláról (a bank által kezdeményezve)”
fizetéstípusú, „Visszafordított” státuszú tranzakció, melyet a következő utalási állomány készítésekor a
program betesz az utalási megbízásba, és a befizető részére visszautalásra kerül.

6.5. Korrekciós egyenleg tételei
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Korrekciós egyenleg tételei (12850)” felületen láthatóak a „Korrekciós
egyenleg” státuszú tranzakciók, vagyis az ismeretlen (be nem azonosított) jóváírások és kivételes
esetben terhelések. Tehát azok a gyűjtőszámlára érkező befizetések jelennek itt meg, amelyeket nem
tudott a rendszer automatikusan hallgatóhoz rendelni.
A beazonosítatlan tételek részletes adatait a „Tranzakció adatai”, az „Banki állomány adatai” és az
„Utalási állomány adatai” fülek alatt tekinthetjük meg.
Abban az esetben, ha a sor egyáltalán nem került hallgatóhoz rendelésre, de valamilyen, a közlemény,
vagy szöveg rovatban kitöltött értékek alapján azonosítható (például beírta a nevét vagy címét, vagy
egy-egy karakterrel írta csak el a Neptun kódot, de van már információ), használjuk a „Hallgatóhoz
rendelés” gombot. A gomb megnyomását követően felugró ablakban az összerendelő gombra
kattintunk, majd a feljövő listában a keresést alkalmazzuk, és a meglévő adatok alapján kiválasztjuk a
hallgatót. Szűkíti a keresés körét, ha kattintás előtt az összerendelő gomb melletti nyílra kattintunk, és a
Gyűjtőszámla hallgatói opciót választjuk, ez esetben csak azok a hallgatók jelennek meg, akik már a
gyűjtőszámla tagjai.
Ha nincs elegendő információ a közlemény és szöveg rovatokban, vagy könnyebb a számlaszám alapján
történő azonosítás, akkor használhatjuk a „Bankszámla azonosítás” funkciót is. A feljövő ablakban a
program beírja a forrás bankszámlaszámot, amelyről az utalás érkezett, majd az összerendelő gombra
ezt szűrőfeltételként használja. A szűrés ugyan úgy működik, mint a PU_SAJATSZAMLASZAM
paraméter logikája, de akkor is alkalmazható, ha a paraméter segítségével az azonosítás nincs
automatikusra állítva. Ilyenkor tehát megnézi a program, hogy egy hallgatónál beállításra került-e az
adott bankszámlaszám, mint alapértelmezett számlaszám, vagy melyik hallgató által érkezett utalás a
számlaszámról, és ezen hallgatók listáját jeleníti meg. Ha egyik feltétel szerint sincs ilyen módon
azonosítható hallgató, akkor a lista üres, és a „Hallgatóhoz rendelés” lehet az összerendelést megtenni.
Amikor sikerült kiválasztani a megfelelő hallgatót, akkor végül a „Rendben” gomb megnyomásával az
adott tranzakciót hozzá tudjuk rendelni. Ekkor a tranzakció kiíráshoz és hallgatóhoz rendelődik, és a
tétel gyűjtőszámla státusza „Rendezett” lesz és eltűnik a „Korrekciós egyenleg tételei (14950)”
felületről.
Amennyiben semmiképpen nem azonosítható egy tétel, vagy ott hagyjuk Korrekciós státuszban, ahová a
program helyezte, vagy a Visszafordítás funkciót alkalmazzuk.
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A „Visszafordítás” gombra kattintva a forrás számlaszámra „címezve” létrejön egy Belső függő
gyűjtőszámlás státuszú, „Visszautalás a gyűjtőszámláról (a bank által kezdeményezve)” fizetéstípusú,
„Visszafordított” státuszú tranzakció, melyet a következő utalási állomány készítésekor a program
betesz az utalási megbízásba, és a befizető részére visszautalásra kerül. (A bankszámlaszám
módosítására van lehetőség, azonban ennél a funkciónál javasolt az eredeti számlaszám megtartása.)
Szintén abban az esetben, ha egy tétel nem rendelhető hallgatóhoz, de be tudjuk azonosítani, például egy
kamatjóváírásról van szó, hogy ne szaporítsa az azonosítatlan tételek számát, áthelyezhetjük
„Terhelés/Jóváírás” státuszba az azonos nevű gomb segítségével. Ha a „Terhelés/Jóváírásról”
valamilyen okból a korrekcióra helyeztünk „-” előjelű tételt is, ezt is ezen a módon tehetjük vissza a
terhelések közé.

Korrekciós egyenleg tételei

6.6. Tranzakció megbontás, megbontott tranzakciók
Többször előfordul, hogy egy utalási állomány sor több hallgatóhoz kell, hogy tartozzon. Ilyen eset
például, ha mondjuk a szülők egy utalási sorban több gyermeküknek utalnak, vagy egy hallgatói
társaság egyben utalja többük pénzét, de ilyen eset az is, ha postai, úgynevezett „rózsaszín” csekken
fizetnek a hallgatók, mert ezt is egy sorban jeleníti meg a banki terminál az adott napra.
Ha a hallgató/hallgatók jelzik, hogy az adott tétel megbontása szükséges, akkor a következő módon kell
eljárni:
A fenti listában kiválasztjuk a megbontani kívánt tranzakciót. (Javasoljuk, hogy minden esetben
másoljuk ki a Megjegyzés rovat szövegét, és keressünk rá, akkor is, ha az adott tranzakción állunk, mert
ezt követően a többi lépést könnyebb elvégezni. A „Megjegyzés” rovat tartalma általában egyedi, és
mivel több sor képződik ilyenkor, ez az érték másolódik az új sorokba, így nem kell azokat
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visszakeresni.) Átváltunk a „Megbontott tranzakciók” fülre, és megnyomjuk a „Megbontás” gombot.
A felugró ablakban megadjuk a részösszeget (alapértelmezetten a teljes összeget beteszi a mezőbe a
program, ennél csak kisebb összeg adható meg): Az „OK” gombra kattintás után a program két részre
bontja a tranzakciót, az egyikbe a megadott összeg kerül, a másikba az eredeti tranzakció és a megadott
összeg különbözete, a többi adat nem változik.

Megbontás
A megosztást követően, ha a fenti ajánlást követtük, két sorunk lesz a rendszerben, amit rögtön látni
fogunk. A fenti listában a két tranzakció közül az egyiken állunk. Az eredeti tranzakció ebben a listában
már nem fog látszani. Az egyik tranzakción állva, a „Megbontott tranzakciók” fülön ilyenkor a felső
részben az eredeti tranzakció sora látszik, az alsó részében pedig azok a sorok, amelyekre megbontottuk.
A részösszegeken állva, amennyiben további felosztást igényel a fennmaradó össze, ugyan így,
kettesével tovább bonthatóak a sorok (akár időben később is).
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Megbontott tranzakció
A megbontás után a létrejött tranzakciók a „normál” sorokhoz hasonló módon hallgatóhoz rendelhetőek.
Ha egy tranzakció már hallgatóhoz rendelésre került, de később kiderül, hogy részben másik hallgatót
illet, akkor a „Hallgatói egyenleg tételei” felületen át kell helyezni az eredeti, még nem megosztott
tranzakciót a korrekciós egyenlegre, a fenti módon megosztani, majd az egyik tételt visszahelyezni az
eredeti hallgatóhoz, mintha korábban hozzá sem lett volna rendelve, a másik felét pedig másik
hallgatóhoz lehet rendelni, vagy szükség esetén a korrekciós egyenlegen lehet hagyni.

6.7. Terhelések/ Jóváírások
A „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Terhelések/Jóváírások (12950)” felületen láthatóak a „Terhelés” és
„Jóváírás” státuszú tranzakciók. Az „Áthelyezés korrekciós egyenlegre” gombra a felületről a tételek
„-” elsősorban „+” előjelű tételek – át/visszahelyezhetőek a korrekciós egyenlegre.
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6.8. Átvezetés a főszámlára
A funkció azt az intézményi gyakorlatot igyekszik leképezni és visszakereshetővé tenni a gyűjtőszámlás
működésben, hogyha a hallgató, vagy a hallgató által a számlán megadott költségviselő a fő számla
helyett a gyűjtőszámlára utal, és így nem a számlás ágban kerülne kiegyenlítésre a tétel, illetve a
PU_CSAKBEFIZETOSZERVFIZETHET paraméter általi korlátozás miatt a hallgató ki sem tudja
egyenlíteni ebből az irányból a tételét.
Az „Átvezetés a főszámlára” gomb segítségével mindig, egy, a gyűjtőszámlára történt befizetési tétel
irányából indítva van mód a fő számla felé elutalni egy-egy befizetést. Ennek megfelelően a gomb a
„Banki sor hallgatói összekapcsolás (112300)”, a „Korrekciós egyenleg tételei (12850)”, valamint a
„Hallgatói egyenleg tételei (13050)” felületre került ki.

Átvezetés a főszámlára
A kiválasztott, „Utalás a gyűjtőszámlára” tranzakción állva kell indítani az új tranzakciót, mely
hasonlóan működik, mint a „Visszautalás a gyűjtőszámláról (a bank által kezdeményezve)” típusú
tranzakciók esetén, vagyis az eredeti tétel gyűjtőszámla státuszát módosítja „Visszafordítottra”, és
létrehozza az új tranzakciót a belső függőn, „Átvezetés a főszámlára” fizetés típussal. Az új tranzakció
forrás számlaszáma a gyűjtőszámláé, míg a cél számlaszám az intézményi fő számla alapján kerül
kiválasztásra.
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Új tranzakció a belső függőn
Amennyiben a hallgató felől indítjuk a műveletet, a program újra számolja a hallgató egyenlegét, és az
új tranzakciót is hozzá rendeli, hogy nyomon követhető legyen a hallgató irányából is. A belső függőről
a szokásos módon utalási állományba helyezhetőek a tételek.

Hallgató felőli átvezetés
A MÁK gyűjtőszámlát használó intézmények esetében a cél számlaszám szerint a tétel a 02-es fájl ágba
kerül.
A fizetés típus alapján a tranzakciók külön lekérdezhetőek és nyilván tarthatóak a gyűjtőszámlán belül.
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7. Hallgatói gyűjtőszámlás befizetés a weben keresztül
7.1. Egy gyűjtőszámla esetén
A Hallgatói Weben a „Pénzügyek / Befizetés” menüponton látható a hallgató gyűjtőszámla egyenlege.
A hallgató kiválasztó négyzet segítségével kijelölheti a befizetni kívánt tételt/tételeket, majd a „Befizet”
gomb megnyomására tovább lépteti a program a hallgatót a befizető felületre.

Befizetni kívánt tételek kiválasztása
A „Befizet” gomb megnyomásával megtörténik a teljesítés, amennyiben a hallgatónak rendelkezésére
áll a megfelelő összeg az egyenlegén a befizetéshez. Ekkor a tétel státusza „Teljesített” lesz, a hallgató
gyűjtőszámla egyenlege pedig csökken befizetett összeggel. A hallgató a teljesítést nem tudja
visszavonni.

Befizető ablak
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Amennyiben nem áll a hallgatónak rendelkezésre a kijelölt tételek összegének megfelelő érték, akkor a
program nem teszi lehetővé a befizetést a hallgató számára. Az egyenlegvizsgálat azért a befizető
ablakban történik, mert adott pénzügyi kódra több befizetési mód is engedélyezve lehet az
intézménynél, ezért meg kell hagyni a más típusú teljesítési lehetőséget a hallgató számára.

Hibaüzenet

7.2. Több gyűjtőszámla esetén
Amennyiben több gyűjtőszámlája van az adott intézménynek akkor befizetni kívánt tételek kiválasztását
követően a befizető ablakban ki kell választani azt a gyűjtőszámlát, amelyikről a befizetést
kezdeményezni szeretné a hallgató. A befizetett összeg a kiválasztott gyűjtőszámla egyenlegét fogja
csökkenteni.

Gyűjtőszámla választás több gyűjtőszámla esetén
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7.3. Több, eltérő pénznemű gyűjtőszámla esetén
Több, eltérő pénznemű gyűjtőszámla kezelés esetén a program szigorúan vizsgálja, hogy a kijelölt
tételek pénzneme megegyező legyen. Amennyiben a hallgató eltérő pénznemű tételeket jelöl ki a
befizetésre, akkor a „Befizet” gombra kattintva a program nem engedélyezi a befizetést, figyelmeztetve
a hallgató arra, hogy eltérő pénznemű tételek befizetése nem lehetséges.

Hibaüzenet, eltérő pénznemű tételek kiválasztása esetén
Amennyiben azonos devizás tételeket jelöl ki, akkor a Befizet gomb hatására feljön a befizető ablak,
ahol csak a megegyező pénznemű gyűjtőszámla kerül megjelenítésre.

Pénznemnek megfelelő gyűjtőszámla

7.4. Pénzvisszautalás
A hallgatónak lehetősége van a gyűjtőszámláján lévő fel nem használt pénz visszautalásának
kezdeményezésére a PU_VISSZAUTALASTITLVA paraméter állásától függően.
A paraméter 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.
Pénzvisszautalásra a „Pénzügyek / Tranzakciós lista” felületen a gyűjtőszámla kiválasztását követően a
„Visszautalás” gombra kattintva van lehetőség. A felugró ablakban a hallgatónak meg kell adnia a
visszautalni kívánt összeget. A megadott összeg nem lehet nagyobb, mint a rendelkezésére álló
gyűjtőszámla egyenleg. A visszautalást csak a Neptunban felrögzített bankszámla száma(i) felé
kezdeményezheti, egyéb cél számlaszám megadására a felületen nincs lehetősége.
Kiadás: 2015.07.09.

Verzió: 1.4.

Oldalszám: 39 / 46

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS

Pénzügyek / Tranzakciós lista felület

Visszautalás
Emellett a weben keresztüli visszautalást még a MINVISSZAUTALASIOSSZEG paraméternél
megadott értékkel lehet szabályozni. Lehetőség van meghatározni a rendszerben egy minimum összeget,
ami alatt a felhasználónak nincs lehetősége a pénzvisszautalásra.

Hibaüzenet a minimálisan visszautalható összegre vonatkozóan
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7.5. Gyűjtőszámlás tranzakciók megtekintése
A „Pénzügyek / Tranzakciós lista” felületen a hallgató láthatja a Gyűjtőszámlás pénzmozgásaihoz
tartozó tranzakciókat előjelhelyesen.

A gyűjtőszámlára vonatkozó tranzakciók
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8. Gyűjtőszámla folyamatleírás - Összefoglaló
1. Teszt András hallgató elmegy a bankba és X összeget, pl. 1000 forintot utal a gyűjtőszámlára. az
Intézmény egy adott bankszámlaszámára. Ez a gyűjtőszámlára befizetés. Fontos, hogy az
utaláskor a „Közlemény” rovatban szerepeljen a hallgató azonosítója, azaz Neptun kódja egy
’NK-’ (Neptun kód rövidítve) előtaggal, azaz ilyen formában: NK-ABC123.
2. Teszt András ekkor a befizetését még nem látja a Hallgatói Web-es „Pénzügyek”/ „Egyenleg,
visszautalás” felületen, így az egyenlege még az imént befizetett összeg nélkül pl. 5000 Ft.
3. A Bank rendszeres időközönként (célszerűen naponta) elektronikus formában értesíti a Neptun
üzemeltetőit a gyűjtőszámla pénzforgalmáról, azaz az elmúlt időszakban történt ki- és
befizetésekről. A bank által küldött állományban szerepelni fog Teszt András 1000 forintos
befizetése.
4. Ezután a Neptun felhasználó a Banktól érkező elektronikus Banki állományt beimportálja a
programban, vagyis beolvassa azt a Neptun programba a „Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Banki file
(104000)” felületen az „Import” gomb segítségével.
5. Ha a hallgatót be tudja azonosítani a rendszer a „Közlemény” rovatba beírt azonosító alapján,
akkor a hallgató egyenlege a beutalt összeggel nő. Tehát ha Teszt András belép a Hallgatói Webes felületre, akkor a „Pénzügyek / Tranzakciós lista” felületen az egyenlege a befizetett 1000
forinttal nőtt, azaz jelen példánkban 6000 Ft.
6. Ha a program nem tudja beazonosítani a befizetőt, akár azért, mert nem jelenik meg a
„Közlemény” rovatban a hallgató azonosítója, akár más okból kifolyólag, akkor a
beazonosítatlan tételek a korrekciós egyenlegre kerülnek. Az összes banki fájlhoz tartozó
befizetés megjelenik a „Banki sor hallgató összekapcsolás (112300)” felületen, azok is,
melyeket nem sikerült a programnak azonosítania.
a. Ha ezeket a beazonosítatlan tételeket sikerül megtalálni, akkor hallgatóhoz rendelik őket
(„Hallgatóhoz rendelés” gomb segítségével)
b. Lehetőség van a „Hallgatóhoz rendelés” gombbal a befolyt összeget másik hallgatóhoz
is rendelni. Ennek oka lehet például, hogy véletlenül rossz helyre kötötte a felhasználó a
beazonosítatlan sort, így van lehetőség javításra.
c. Ha nem sikerül azonosítani a tétel, akkor visszafordítják a kiinduló bankszámlaszámra a
tranzakciót. Ez a megoldás nem ajánlott, mert ha a hallgató nem látja a gyűjtőszámlájára
történt befizetést, akkor jelentkezni fog, és azután könnyebben azonosítható egy-egy
befizetés.
7. A hallgató a gyűjtőszámlás egyenlegéről teljesít kiírásokat. Vagyis, ha pl. Teszt András szeretne
befizetni egy 2000 Ft-os IV díjat, akkor rálép a Hallgatói Web-en a „Pénzügyek / Befizetés”
felületre, kiválasztja a befizetendő kiírást, majd rákattint a „Befizetés” gombra. Az egyenlege a
felületen automatikusan csökken a befizetett összeggel. Tehát ha megnézi a „Pénzügyek /
Tranzakciós lista” felületen, akkor az egyenlege jelenleg 4000 Ft. Mivel a hallgató maga ezt már
nem tudja visszavonni, a tétele teljesített lesz, megszűnik a tartozás. (Függetlenül attól, hogy
mikor kerül át az összeg a fő számlára.)
8. A Neptun ezekből a befizetésekből utalási állományt készít. Fontos, hogy utalási állomány
naponta csak egyszer hozható létre! Az utalási állomány létrehozása a következőképpen
lehetséges:
a. Válassza ki a „Pénzügyek” alatt a „Gyűjtőszámla” menüpontot.
b. Nyissa le és válassza az „Belső függő tételei (12650)” menüpontot. Itt megjelenik Teszt
András által befizetett 2000 Ft-os IV-díj tétel is. Tehát a felületen a Belső függőn
(hallgatók által kezdeményezett befizetések – nem gyűjtőszámlás befizetésről van szó –,
meg visszautalások) lévő tételek listája és adatai láthatóak.
c. Ezután kattintson az „Utalási állomány készítése” gombra. Válassza ki a mentés
célkönyvtárát.
d. Kattintson az „OK” gombra.
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e. Az utalási állomány ezzel létrejött.
9. Utalási állomány ismételt előállítása:
a. Ha valami gond van az utalási állománnyal (rossz helyre mentés, törlés, vagy rossz
terhelési dátum, lépjen az „Utalási állományok (267200)” menüpontra.
b. Keresse ki azt az utalási állományt, amit újból elő szeretne állítani
c. Kattintson az „Ismételt előállítás” gombra.
d. Válassza ki a mentés célkönyvtárát.
e. Kattintson az „OK” gombra.
f. Az utalási állomány ezzel létrejött.
10. Azok a gyűjtőszámlás terhelések jelennek meg a „Terhelések/Jóváírások (12950)” felületen,
amiket a rendszer nem tudott utalási állomány sorához kötni. Az „Áthelyezés korrekciós
egyenlegre” gombra kattintással a program összegre, forrás és cél számlaszámra vizsgál. Fontos,
hogy a beazonosítatlan tételek a gyűjtőszámla korrekciós egyenlegén vannak. Ha
összepárosítunk sorokat, akkor természetesen az analitikai állomány sorában szereplő összeggel
a korrekciós egyenleg és a gyűjtőszámla egyenlege csökken. A terhelések felismerése az alapján
történik, hogy az adott bankszámlaszámok között az adott összegre és az adott jogcímre utalási
kérés hagyta-e el a Neptun rendszert. Amennyiben igen, akkor az azonosítás sikeres. Ha nem
találunk megfelelő utalási kérést, akkor az ismeretlen terhelések közé rakjuk a tételt. Bank
fogadja az állományokat. Utalási állomány előállításakor a Belső függőről külső függőre kerül az
összeg.
11. Majd újabb banki fájlban jönnek erre a visszaigazolások, amit a felhasználó ugyanúgy beolvas a
Neptun programba, ahogy a folyamat elején („Pénzügyek / Gyűjtőszámla / Banki file (104000)”
felületen az „Import” gomb segítségével). Amikor visszajön a banktól az állomány (analitika)
akkor egyenleg a visszaigazolt tételekkel csökken, a többi („Beazonosítatlanok”) korrekcióra
kerül.
12. Kiírások ekkor lesznek végérvényesen teljesítettek, vagyis a banki visszaigazolás és a programba
történt beolvasás után. Tehát Teszt András, ha ezután megnézi a befizetett 2000 Ft-os IV-díj
tételét, és rákattint a „Befizet” gombra, akkor a tétel státusza már „Teljesített” lesz.
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9. Devizakezelés
A Neptunban lehetőség van deviza gyűjtőszámla kezelésre.
Használatához egyeztetni kell az intézmény bankjával, bankjaival (Kincstár, gyűjtőszámlás bank) a
devizában érkező tételek kezelését, illetve szükség esetén devizás számlákat kell nyitni. Fontos
egyeztetni az egyenleg értesítő esetleges beállítási eltérések miatt is.
Szükség esetén rögzíteni kell az intézmény IBAN számlaszámát. Ha ez eltérő a devizás számla esetében,
természetesen, azt a számlaszámot kell felvinni.
Azonos bankszámlán forint alapú és devizás pénzmozgást nem kezel a rendszer, ilyenkor a bank váltja
át a befizetett összeget forintra.
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10. Működésbeli eltérések a Kincstári gyűjtőszámla kezelése
esetén
Utalási állomány készítésekor a program a kincstári gyűjtőszámla esetén 2 fájlt generál, egyet az
államháztartáson belüli, egyet pedig az államháztartáson kívüli (hallgatói visszautalások)
számlaszámokra. A program akkor is két sort hoz létre, ha a 01 vagy 02 végű állományba nem kerül sor.
A generált utalási állományok a „Pénzügyek/Gyűjtőszámla/Utalási állományok (267200)” két teljesen
külön sorban jelenik meg a hozzátartozó tranzakciókkal együtt.
Ismételt előállítás esetén mind a két sor esetén el kell végezni a műveletet. Ez esetben 4 plusz sort fog
generálni a rendszer, amelyek azonban üresek, csak a generálás dátumát tartalmazzák, adott esetben
törölhető. Amennyiben visszavonásra van szükség, akkor a visszavonást szintén mindkét soron el kell
végezni.
Kincstári gyűjtőszámla esetén egy nap nem lehetséges több utalási állomány készítése a „Pénzügyek/
Gyűjtőszámla / Belső függő tételei (12650)” felületen, és az ismételt előállítást is csak akkor engedi a
rendszer, ha eltérő értéknapot adunk meg.
Azoknál az intézményeknél, ahol vezetnek hallgatói önköltség számlát is, ezért felmerült az igény, hogy
lehessen utalást indítani a hallgatói gyűjtőszámláról az önköltség számla irányába. Ilyen esetben az
ERA1 és ERA2 kódok feltöltése szükséges az utalások indításához, melyet a Neptun
Terméktámogatásnak kell elküldeni, amely ezt követően feltöltésre kerül a gyűjtőszámla megfelelő
mezőibe. Amennyiben ezekben a mezőkben az utalási állomány generálásakor a program talál értéket,
úgy belekerül az utalási állományban is. Az ERA kódok töltése nem kötelező, hiánya esetén is működik
az utalási állomány generálás, azonban az önköltség számla felé történő utaláshoz elengedhetetlen. Ilyen
esetben, ha nincs töltve a fájlban, a MÁK Electra program hiúsítja meg az utalást.

Kiadás: 2015.07.09.

Verzió: 1.4.

Oldalszám: 45 / 46

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS

A bank elküldi az
állományt

Bank

Banki
analitika
A hallgató befizet
a gyűjtőszámlára

Hallgató

A felhasználó
beimportálja az
állományt a
Neptunba

Neptun

Gyűjtőszámla
Megnő a hallgató
egyenlege
Beazonosítatlan tételek
Visszafordítás

Hallgatóhoz
rendelés
Az utalási
állomány
beolvasása a
banki terminálba

Beazonosított
hallgató

Neptun

Befizetés
visszaigazolás
a

Kiadás: 2015.07.09.

Banki
analitika

Verzió: 1.4.

Bank

Beazonosítatlan
hallgató

Utalási
állomány

Oldalszám: 46 / 46

A hallgató teljesíti a
kiírást

Belső
függő

