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

• az első részlet (40 %) befizetési határideje: 2020. augusztus 28 

• a második részlet (30 %) befizetési határideje: 2020. október 15.  

• a harmadik részlet (30 %) befizetési határideje: 2020.november 15. 

Befizetési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:  

• Gyűjtőszámlán keresztül történő utalás: a közlemény rovatban az „NK-„ szöveg után fel kell 
tüntetni Neptun kódját;  

Egyetem gyűjtőszámlájának a száma: 10024003 – 00282716 – 01120008 

• Simple Pay: NEPTUN webes felületéről kezdeményezett bankkártyás befizetés  

• POS: KTI ügyfélszolgálatán és az egyes pénztárakban elhelyezett terminálon keresztüli 
bankkártyás befizetés 

• Pénztár: Kari pénztár (NEPTUN kód alapján)  

• 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) 

- Diákhitel1 engedményezéssel (részletes információk: az előbb említett honlapokon) 

• Diákhitel2 (kötött felhasználású) igénybevételével.  

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.  

Kérjük, hogy amennyiben az önköltséget harmadik személy (munkáltató) vállalja, számlaigé-
nyét még a befizetés előtt jelezze, mert utólag számlát módosítani, csak rendkívül indokolt 
esetben lehet. 

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) 
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:  a kti.pte.hu honlapon megadottak szerint  
Telefonszám:    72/501-681  
Levelezési cím:   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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