Tisztelt Hallgatók !
A befizetési kötelezettségeket pl.: költségtérítés, utóvizsgadíj, kollégiumi díj, illetve külön eljárási díj
befizetését átutalással kell fizetniük a NEPTUN rendszeren keresztül.
Az MKE honlapon a Neptun hallgatói verzión keresztül. A befizetésről az alábbiakban adunk segítséget Önöknek.
Felhívjuk szíves figyelmüket a 3 havi költségtérítés befizetésénél, hogy a kártyákról történő átutalás összege
limitálva van (általában 100.000,- Ft/nap).
Pénzügyek/Befizetés menüpontban a félév kiválasztása után kilistázott tételeik közül a fizetni szándékozott tétel
mellett található Befizet kijelölő négyzetbe egy pipát helyezzen el (ily módon fizetheti egyszerre a kiírt tételeket, de
egy tétel befizetése is teljesíthető) és a Tovább parancsgombra klikkeljen.

Egyetemünkön csak bankkártyás befizetés OTP-s felületen keresztül lehetséges, tehát a fizetési mód kiválasztása
OTP, utána a Befizet parancs gomb megnyomásával realizálhatja a befizetéseket.

(Bankkártyás fizetésnél engedélyezni kell az előugró ablakokat, ahhoz, hogy a fizetéshez szükséges banki
párbeszédablak megjelenhessen.)
Bankkártyás fizetést kezdeményezhet bármelyik banknál vezetett számlaszámáról, de az utalásnál az OTP Bank
párbeszédablaka jelenik meg.
Az OTP Bank tájékoztatása alapján az alábbi bankkártyákkal lehet a befizetéseket teljesíteni:
Junior Plusz; Junior Max; MasterCard (dombornyomott); Visa (dombornyomott)
VISA Elektron kártya (kibocsátó banktól függ, hogy az ilyen jellegű fizetést engedélyezi-e az adott kártyával
vagy sem.)
Ezután az OTP szerverére jut, ahol be kell gépelnie a bankkártyája számát, és a lejárat dátumát. Meg kell adni a
CVC2-es kódot is (OTP-s kártya esetén természetesen nem), amely egy három számjegyből álló kód, és a mágnes
csík alatt helyezkedik el.
Ha Önnek nem OTP-s kártyája van, illetve amelyik kártya nem tartalmaz CVC2 kódot arról a kártyáról
valószínűleg nem kezdeményezhető befizetés, ezért kérjük forduljon a számláját vezető pénzintézményhez.

Az elküld gomb megnyomása és a beírt adatok leellenőrzése után megtörténhet a befizetés.
A fizetés tényét ellenőrizhetik a Pénzügyek menüpont alatt a félév kiválasztása után a Tranzakciós lista tételei
között.

A Tranzakciós tétel adatait bővebben megtekinthetjük, a befizetett tételsorra.

(A tranzakció költségét az intézményünk fizeti.)

