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Tisztelt Hallgatók! Kedves Kollégák!

Dear Students and Colleagues,

Jónéhány esetben előfordul, hogy a Hallgató
gyűjtőszámlájának pozitív egyenlege mellett
a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben
ezzel egyidejűleg lejárt fizetési határidejű
kiírt tétele van.

It may occur that the Students have a positive
balance in their joint account and an overdue
payment
in
the
Neptun
system
simultaneously.

Ennek elkerülése érdekében az a megoldás
született, hogy egy rendszer paraméter
alapján beállítjuk azt, hogy ezekben az
esetekben megvalósul egy automatikus
kiegyenlítés. Azaz: ha van elegendő pénz a
Hallgató gyűjtőszámláján, és lejárt a
kiírásának fizetési határideje, a rendszer
automatikusan kiegyenlíti a tartozást a
gyűjtőszámla egyenlegből.
Ezt
a
műveletet
a
Hallgatóknak
engedményezni kell, a következő módon:
A leendő hallgató a beiratkozási lapon, a
hallgató pedig a bejelentkezés alkalmával a
Neptunban
megtett
nyilatkozatával
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti
Corvinus Egyetem a vele szemben lejárt
fizetési
határidejű
tartozásait
a
gyűjtőszámláján lévő összegből a fizetési
határidő utolsó napját követő naptól időbeli
korlátozás nélkül és teljes összegben további
hozzájárulás és értesítés nélkül levonja. A
levonás több tételre is teljesíthető és
korlátozás nélkül megismételhető.

In order to avoid it we can set an automatic
remittance, i.e. if there is enough money on
the Student’s joint account and an overdue
payment, the system will automatically settle
the payment from the joint account.

This procedure must be allowed by the
Students in the following ways: new students
need to declare it on the enrollment sheet,
while current students need to declare it when
registering in the Neptun system. This
declaration will give permission to the
Corvinus University of Budapest to deduct an
overdue payment from the Student’s joint
account any time after the payment deadline
without any further permission and
notification. The deduction can be applied to
several items and can be repeated without
restrictions.

Sikeres félévet kívánunk!
We wish you a successful semester.
Központi Tanulmányi Igazgatóság
Central Directorate of Education
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