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TÁJÉKOZTATÓ  

A GÁL FERENC EGYETEM HALLGATÓINAK 

A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK MENETÉRŐL 

 

 

TISZTELT HALLGATÓNK! 

 

FIGYELEM! Amennyiben a képzési költséget a hallgató helyett a munkáltatója (vagy más 

gazdasági szervezet) teljesíti, úgy annak menetéről a tájékoztató 2. Képzési támogatás 

(számla igénylő) pontnál talál információt. 

 

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, térítési, 

különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJ) az 

alábbi módon teljesíthetik. 

1. A befizetési kötelezettségek teljesítésének első lépése az, hogy a megfelelő összeg 

átutalásra kerüljön a Gál Ferenc Egyetem ÚJ számla számára: 

11735005-20560740-00000000 (OTP Bank ) 

Az utalás természetesen bármilyen bankszámlaszámláról megtehető, tehát az nem csak a 

hallgató saját számlájáról történhet. (Azaz maga az utalás NEM A NEPTUN rendszeren belül 

történik, hanem bankfiókban, vagy internetes bankszolgáltatás segítségével.)  

 

Az utalás teljesítéséhez szükséges adatok 

Jogosult neve:  Gál Ferenc Egyetem  

Jogosult ÚJ bankszámla száma: 11735005-20560740-00000000 (OTP Bank )  

A közlemény rovatban: a Neptun kód és a név, valamint az Egyetem betűkódja mellett a 

NEPTUN rendszerben (Pénzügyek/Számlák almenüben) kiírt pénzügyi tétel számla 

sorszámának is kell szerepelnie. 

(Például: NK-XXXXXX MINTA BÉLA GFE GFE-PK/2020/1716 

 ahol ”XXXXXX” a Neptun kód, a név a Neptunban nyilvántartott név, a GFE az Egyetem 

kódja, pénzügyi tétel számla sorszáma pl.: GFE-PK/2020/1716).) 

Fontos, hogy az átutaláskor a „KÖZLEMÉNY” rovat minden esetben  

a fentiekben megadottak szerint legyen kitöltve! 

 Amennyiben hiányosak, vagy helytelenek az adatok, akkor a pénzügyi tétel nem 

kerülhet jóváírásra, és nem ér célba! 
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Az így átutalt összeg kb. 3-5 munkanap után jelenik meg a NEPTUN rendszerben, mint 

teljesített pénzügyi tétel. 

Lényeges, hogy a fentiek következménye az, hogy a hallgatónak nem szükséges a NEPTUN-

ban jóváírnia a befizetését, vagyis egyszerűsödik a befizetés, az eddigi két lépésből álló 

(átutalási és jóváírási) művelet egyszeri átutalássá változik! A hallgatói gyűjtőszámla 

gyakorlatilag megszűnik. 

A fenti változás nem érinti azon eseteket, amikor a képzési költséget (vagy annak egy részét) a 

hallgató helyett a munkáltatója (vagy más gazdasági szervezet) teljesíti, mert ezekben az 

esetben a korábbi ügyintézés menete változatlan! 

A Gál Ferenc Egyetem Szenátusa határozatával elfogadta a Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzatot (HTJSZ), és annak mellékletét. A szabályzat és a melléklet a Gál Ferenc 

Egyetem honlapjáról (http://gfe.hu) is letölthető. Kérem, tanulmányozza, ismerje meg a 

szabályzatban leírtakat. 

Az alábbiakra külön is felhívom a figyelmét: (HTJSZ 7.§ 5-ös bekezdés): 

"A félévenkénti költségtérítés, önköltségi díj összegének az 50%-át a hallgatónak az Egyetem 

által megadott számlaszámra kell átutalnia a félév rendjében meghatározottak szerint a 

szorgalmi időszak első hetének végéig. 

A díj fennmaradó másik 50%-át az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-

ig kell a hallgatónak átutalnia." 

 

2. Képzési támogatás (számla igénylő) 

Amennyiben a képzési költséget (vagy annak egy részét) a hallgató helyett a 

munkáltatója (vagy más gazdasági szervezet) teljesíti, úgy minden esetben meg kell 

várni az Egyetem által kiállított számlát és csak az alapján kell utalni a számlán szereplő 

számlaszámra. 

A hallgatónak az ÖNRÉSZT (amennyiben van) az 1. pontban leírtak szerint kell teljesítenie. 

A rendszer működésével kapcsolatban további segítséget kérhet: 

Kutasné Cseh Zsuzsanna tanulmányi informatikustól - Tel.: +36(66) 886-010 

E-mail cím: cseh.zsuzsanna[kukac]gfe.hu 

Gazdasági jellegű, számlázási kérdéseivel az alábbi e-mailre írjon: 

konyveles@gfe.hu  

 

Kelt: Szeged, 2021. január 11.             

   GFE Gazdasági Igazgatóság 


