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Az önköltséget három (egyenként 40%-30%-30%-os) részletben lehet befizetni:  

 az első részlet (40 %) befizetési határideje: 2021. augusztus 19. 

 a második részlet (30 %) befizetési határideje: 2021. október 15.  

 a harmadik részlet (30 %) befizetési határideje: 2021.november 15. 

Befizetési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:  

 Gyűjtőszámla: Utalás az Egyetem által megjelölt számlára, ahol a befizetett összeg 

egy hallgatói egyenleget képez, melyből a Neptunban kiírt tétel automatikusan 

kiegyenlítődik vagy hallgatói hozzárendeléssel. 

Gyűjtőszámla száma: 11731001-23135392 

Gyűjtőszámlára csak magánszemély utalhat, a cég által történt utalást 

visszafordítjuk az utaló számára. 

Utaláskor a megjegyzés rovatba az azonosításhoz feltétlenül írja be: NK-Neptun kód 

(a Neptun kód helyére a saját Neptun kódját írja). 
 

 Utalás számla alapján: Cég által történő utalás esetén az előre kért és kiállított 

számla alapján történő utalás. 

Egyetem bankszámlaszáma számla alapján történő utaláshoz: 11731001-23135378 

 

 Simple Pay: Neptunon keresztül indított bankkártyás kiegyenlítés a 

Pénzügyek/Befizetések menüpont alatt. 

 Pénztár: Az Egyetem Pénztáraiban készpénzben vagy bankkártyával történő 

teljesítés a Neptunban előre kiírt tétel esetén (A pénztári szolgáltatás előreláthatólag 

2021. augusztus 9-től lesz újra elérhető.). 

 Diákhitel1 (szabad felhasználású):  

Az Ön által igényelt diákhitel saját bankszámlájára érkezését követően, a fent leírt 

módok valamelyikén (diákhitelről bővebben a www.diakhitel.hu, vagy kti.pte.hu 

honlapon) 

 Diákhitel2: Kötött felhasználású diákhitelnél a szerződésszám rögzítése a Neptunba 

a kti.pte.hu oldalon leírtak alapján, a hitelt a Diákhitel Központ az Egyetemnek 

utalja 2021. október 15-ig. Kizárólag önköltség és idegen nyelvi hozzájárulás 

befizetésére használható fizetési mód. 

A 30%-os mértékű költségtérítés részletek (a második, valamint harmadik részlet) késedelmes 

befizetése esetén késedelmi díj kerül felszámításra. A késedelmi díj összege a késedelemmel 

érintett költségtérítés részlet 6%-a. (TJSZ 52. §) 

Kérjük, hogy amennyiben az önköltséget harmadik személy (munkáltató) vállalja, 

számlaigényét még a befizetés előtt jelezze, mert utólag számlát módosítani, csak 

rendkívül indokolt esetben lehet. 
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A képzéséhez kapcsolódó pénzügyi információkért (pl. a befizetettség állapota, számlakérés, 

stb.) a Központi Tanulmányi Irodához (KTI) fordulhat a következő elérhetőségeken: 

 

Honlap:    kti.pte.hu 

E-mail cím:    infokti@pte.hu 

Ügyfélszolgálat címe:   7622 Pécs, Dohány u. 1-3. (ÁJK „Z” épület, alagsor) 

Nyitvatartása:   a kti.pte.hu honlap kezdőoldalán megadottak szerint  

Telefonszám:   72/501-681  

Levelezési cím:   PTE RK OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.  

 

 

Kérem, hogy a pénzügyeire vonatkozó adatokat folyamatosan ellenőrizze a NEPTUN-ban, és 

ha eltérést tapasztal, azt szíveskedjen jelezni a KTI-n!  

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Egyetemen érvényben lévő szabályzatokat, pénzügyi 

tudnivalókat, pénzügyi nyomtatványokat mindenkor frissítve megtalálja a kti.pte.hu honlapon. 
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