N
Nyilatko
ozat költségtérítéési díj fizzetéséhezz

Az „OE
E-0003 - Nyilatkoza
N
at költségtéérítési díj fizetéséhezz” nevű kkérelem lea
adása a
Neptun
n rendszereen keresztül a követkeezőképpen történik:
t
1. A hallgató belép
b
a Nep
ptun rendszzerbe: https:://neptun.un
ni-obuda.hu//hallgato/lo
ogin.aspx
2. A kitölthető kérvény
yek az Üggyintézés/K
Kérvények menüponttban a Kiitölthető
k
kérvények fülön találh
hatóak.

3.

don történheet:
A kérvény megnyitásaa a kitöltéshhez két mód
a. a kéérvény nevére kattintvaa
b. a kéérvény nevee mellett a jobb oldalon lévő „+” ikonra kaattintva, maajd a kis
feluugró ablakbaan a „Kiválaaszt” gombrra kattintva.

4. A kérvényeen a hallgató
ó kitölti a kéért adatokatt:
a. Elsőő lépésként a lehetőséggek közül kiiválasztja, hogy
h
az önkköltségi díjaat milyen
móddon kívánja rendezni:
 teljes egészében
e
munkáltató
ó vagy más cég fizzeti számlaigénylő
nyilatko
ozat alapjánn;
 teljes eg
gészében di ákhitelből történő
t
engeedményezésssel;
 részben
n munkáltattó vagy más
m cég fizeti számlaiigénylő nyiilatkozat
alapján;;

 részben diákhitelből történő engedményezéssel;
 részben munkáltató vagy más cég fizeti számlaigénylő nyilatkozat
alapján és részben diákhitelből történő engedményezéssel.
b. Ha részben munkáltató vagy más cég fizeti az önköltségi díjat számlaigénylő
nyilatkozat alapján, kitölti az erre vonatkozó részt.
c. Ha részben diákhitelből történő engedményezéssel rendezi az önköltségi díjat,
kitölti az erre vonatkozó részt.
d. Amennyiben részben munkáltató vagy más cég fizeti és részben diákhitelből
történő engedményezéssel rendezi, akkor mindkét részt ki kell tölteni a
megfelelő adatokkal.
e. Ezek után a hallgató megadja az elérhetőségeit:
 értesítési cím,
 értesítési telefonszám,
 értesítési e-mail cím.

5. K
Kitöltés utáán a kérvény
y leadása a „„Kérvény leeadása” gom
mb megnyoomásával törrténik.
F
Figyelem! Ha
H a kitöltéést követőenn a hallgató
ó nem kattin
nt a „Kérvénny leadása”” gombra
éés kilép az oldalról,
o
ak
kkor a kérvéény leadása nem történiik meg!
6. A leadott kérvényeket
k
az Ügyintéézés/Kérvén
nyek menüpontban a L
Leadott kérvények
ffülön lehet megtekinten
ni, itt ellenőőrizhető, ho
ogy a kérvén
ny leadása ssikeres volt--e.
E
Ezen a fülön a hallgató
ó láthatja a lleadott kérv
vénye
-

n
nevét

-

a
azonosítóját
t,

-

a leadás dáttumát,

-

a kérvény sttátuszát,

-

a ügyintézőt,
az

-

a döntés ind
dokát.

7. A Neptun rendszeren
r
keresztül
k
leaadott kérvén
ny a hallgattó Tanulmáányi Ügyintéézőjéhez
kkerül, aki a kérvénnyell kapcsolatoos további teeendőket elvégzi.
8. H
Ha a hallgaató kérvényééről döntés született, akkor
a
a kérv
vény státuszzának változzásáról a
hhallgató auttomatikus reendszerüzennetben értessítést fog kaapni a Neptuunban.
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