
Tisztelt Hallgatónk! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető 
adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról.  
 
A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.§ szerint a felsőoktatási intézmény által kiadott 
igazolás alapján a hallgató képzési költsége(i) címén történt adóévi összes befizetés együttes 
összegének 30%-a, legfeljebb 60.000,- Ft az adóból levonható.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adóigazolás csak abban az esetben állítható ki, ha az Ön 
adóazonosító jele a főiskola nyilvántartásában szerepel, valamint a számlát saját nevére kérte. 
Más nevére szóló számla esetén adóigazolás nem adható ki Önnek. 

Az adóigazolás kiállításának előfeltétele az Ön nyilatkozata, melyet a 2009-es évtől már a 
Neptun rendszeren keresztül adhat le. A nyilatkozat előfeltétele hogy az Ön adatai a Neptun 
rendszerben helyesen szerepeljenek, ezért kérjük, szíveskedjen ellenőrizni azokat 
(adóazonosító jel, lakcím). Ha valamely adata hiányos vagy megváltozott, kérjük, jelezze azt 
írásban valamely Ügyfélszolgálati Központunkon keresztül . 

Egy adóéven belül egy hallgató teljes évi befizetéséről csak egyféleképpen adható ki az 
adóigazolás:

1. Ha a hallgató saját néven, saját adóbevallásában kívánja a kedvezményt igénybe venni:, a 
Neptun rendszerbe felvitt adatok alapján a rendszer automatikusan saját névre készíti el az 
adókedvezményre jogosító igazolást. 

VAGY 

2. Ha a hallgató más magánszemély nevére kéri az adóigazolást, aki a kedvezményt igénybe 
veszi, akkor az adatok ellenőrzése után kérjük a befizető adatait megadni a mellékelt segédlet 
alapján. 

VAGY 

3. Ha a hallgató halasztottan kívánja igénybe venni az adókedvezményt, kérheti a befizetést 
követően az igénybe vehető kedvezmény elhalasztását. Ebben az esetben a tanulmányok befejezése 
után 5 éven belül bármikor igénybe veheti az adókedvezményt,  
 
A nyilatkozat leadásának határideje a Neptun rendszerben:  2009. december 31. 
A befizetésről szóló adóigazolást 2010. január 31-ig postai úton küldjük meg az Ön címére.  
 

Az adóigazoláshoz tartozó számlát az adóigazolás kiadása után a Neptun rendszerből töltheti le  
(Pénzügyek, Számlák) és nyomtathatja ki. 



Adóigazolás kiállítása után csak az eredetileg kiállított adóigazolás visszaszolgáltatása, valamint 
pótdíj megfizetése esetén áll módunkban módosítani. Leadott nyilatkozat hiányában a hallgató saját 
nevére – mint saját befizető – automatikusan kiállítjuk és megküldjük az adóigazolást (amennyiben 
szerepel nyilvántartásunkban az adóazonosító jele). 

Amennyiben az adóigazolással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, forduljon bizalommal 
ügyfélszolgálati központjainkhoz, kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

Elérhetőségeik: 

Telefon:  22/543-307, 22/543-430,  

E-mail: ugyfelszolgszfv@jupiter.kodolanyi.hu, ugyfelszolgbp@jupiter.kodolanyi.hu , 
ugyfelszolgsio@jupiter.kodolanyi.hu  

Személyesen:Székesfehérvár, Sörház tér 1; Budapest, Frangepán u. 50-56.; Siófok, Petőfi sétány 1. 
 

 
Bízunk benne, hogy ezzel a tájékoztatóval kellő információt tudtunk nyújtani az adóigazolások 

igényléséhez és kiadásához.  
További tanulmányaihoz és vizsgáihoz sok sikert kívánunk! 

 
 
Üdvözlettel: 

 
 

Folmegné Czirák Julianna  
gazdasági igazgató   sk.   
 
 
Neubauer Tünde  és Bokor Krisztina 
hallgatói ügyintézők (Gazdasági Hivatal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saját adóazonosító jel és lakcím ellenőrzésére szolgáló felület  
a Neptun  hallgatói WEB-felületén (http://neptun.kodolanyi.hu/ ) 

 

 
 
 

Adóazonosító jel  
 
 

Állandó lakcím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A nyilatkozat rögzítésének menete lépésről lépésre a következő: 

2. Más befizető nevére kért adóigazolás esetében: 

 2.1 a Neptun Net rendszerben a Pénzügyek – Beállítások – Partnerek felületen az Új partner 
felvitele gombra kattintva lehet a befizetőként megjelölni kívánt személy adatait felvinni: 

 

 2.2. A befizető adatainak beírása végén a Mentés gombra kattintva kell az adatokat rögzíteni: 

 



 2.3 Ezután szintén a Pénzügyek – Beállítások felületen az Adóigazolások kedvezményezettjei 
fülre, majd az Új kedvezményezett megadása gombra kattintva kell a felvitt partnert 
kedvezményezettként rögzíteni.  

 
 2.4. A megjelenő felületen – az Adóigazolás éve sorban – meg kell jelölni azt az adóévet 
(2009), melyben a befizető nevére kéri az adóigazolást, majd kiválasztani az adóigazolás 
kedvezményezettjét: 

 

Ide szíveskedjen írni 
az adóévet (nem kell 
utána pont) 

Erre a gombra 
kattintva 
választhatja ki a 
befizetőt 

 Ezután a Mentés gombra kattintva rögzítse az adatokat. Rendszerünk a felvitt igazolások 
alapján készíti el az adóigazolását. 



3. Halasztott adókedvezmény igénybevétele esetén:  

 A Pénzügyek – Beállítások felületen az Adóigazolások kedvezményezettjei fülre, majd az Új 
kedvezményezett megadása gombra kattintva, lehet, a halasztási opciót megjelölni. 

 

Belekattintani 

Ide szíveskedjen írni 
az adóévet (nem kell 
utána pont) 

 

 Ezután a Mentés gombbal kell az adatokat rögzíteni. 

Természetesen a leadási határidő (2009.12.31.) előtt módosíthatja a felrögzített adatokat. Ebben az 
esetben a már felvitt adatokat a sor végén lévő jelölő négyzetbe való kattintással kell kijelölni, majd 
a Kijelöltek törlése gombra való kattintással törölni. (Új kedvezményezett felvitelét lásd 2. pont.) 

Kérdéseiket feltehetik: 

telefonon:  22/543-307, 22/543-430,  

faxon: 22/543-301 

e-mailen: ugyfelszolgszfv@jupiter.kodolanyi.hu, ugyfelszolgbp@jupiter.kodolanyi.hu , 
ugyfelszolgsio@jupiter.kodolanyi.hu ,  

személyesen: a KJF Ügyfélszolgálati Központjaiban: Székesfehérvár, Sörház tér 1;  
 Budapest, Frangepán u. 50-56.;  

Siófok, Petőfi sétány 1.
 
 


