Gyűjtőszámla tájékoztató
Általános belépési információk a NEPTUN 3R rendszerbe
http://neptun.uni-miskolc.hu
A felhasználónév: a levél jobb felső sarkában kapott NEPTUN kód (hatjegyű kód, betűk és számok
összessége)
Jelszó: Ne és a hosszú születési dátum (Pl: 1983.01.22 esetén Ne19830122)
A rendszer első belépéskor kéri, hogy a felhasználó változtassa meg a jelszavát.
Itt régi jelszóként hosszú születési dátumot kell beírni.
A Miskolci Egyetem jogállásának változása miatt a korábban a Magyar Államkincstárnál (MÁK)
vezetett gyűjtőszámla a Budapest Bankhoz került. Az új számlaszámról és az általános teendőkről az
alábbiakban tájékoztatjuk.
A működési folyamat szerint továbbra is átutalással, egy azonosítható folyószámlájáról lehet a
gyűjtőszámlán keresztül a Neptun egyenleget feltölteni. Ezt egy összegben is meg lehet tenni, nem kell
annyi utalást kezdeményezni, amennyi a kiírt tételek száma. Minden más (postai csekkes, készpénz
befizetés, VIBER utalás) utalási formát elutasítunk.
Tehát az első lépés beutalni az összeget a bankszámláról a Miskolci Egyetem gyűjtőszámlájára, a
második lépés belépni a Neptunba, és teljesíteni a kiírt tételt.
Természetesen a számlaszám és a megnevezés is változott, ennek adatai a következők:
Számla megnevezése: ME Neptun
Számlaszám: 10102718-51382100-02005007
(IBAN: HU78 1010 2718 5138 2100 0200 5007)
A számlát vezető pénzintézet: Budapest Bank
SWIFT (BIC): BUDAHUHB
Kérjük, hogy mostantól kezdve gyűjtőszámlára utaláskor ezt a számlaszámot használja. Amennyiben
már korábban is hallgatónk volt, csak egy másik képzésen és netbankot használt, a sablonban is
szíveskedjen javítani a számlaszámot, vagy új sablont létrehozni.
A régi számlaszám megszűnt, utalásokat nem fogad.
Az átfutási idő az utalás és a Neptunba érkezés között átlagosan 1-3 nap. Ezt az utalás idejének
kiválasztásakor kérjük, vegye figyelembe, hogy a vizsgajelentkezéskor, regisztrációkor, stb. ne
származzon hátránya belőle
A közlemény rovat: NK-NEPTUNKÓD(szóköz) NÉV
Az NK- kötőjel nélkül nem tudjuk beolvasni az utalást, az összeg hibalistára kerül. A NEPTUNKÓD
helyére azt a neptunkódot kell helyettesíteni, akinek az összeget jóvá kell írni.
Amennyiben hibás utalás történik, és a becsült beérkezési idő utáni egy hétig a hallgató nem keresi a
beutalt összeget, úgy az összeget a hibalistáról visszafordítjuk a forrás számlaszámra. Az újbóli utalás
költsége a hallgatót, vagy az utalást végzőt terheli, emellett időveszteség is jelentkezik.

A türelmüket és megértésüket köszönjük.
Neptun csoport

