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1. Bevezetés
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.

2. 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 tamptaltek (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

3. Felszólítás generálás általános működése
3.1. 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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3.1.1. 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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3.1.2. 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” tabfülön.

Felszólítások
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3.2. 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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3.3. 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” tabfülön vagy a Hallgató kiírt
tételei (12400) felületen a „Felszólítások” tabfülön van lehetőség. Az adott sorra 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.

3.4. 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” tabfülön 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.
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4. Paraméterenkénti felszólítás generálás
4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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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