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Kérelem hallgatói jogviszony megszüntetésére 

 

Az „OE-0001 - Kérelem Hallgatói jogviszony megszüntetésére” nevű kérvény leadása a 

Neptun rendszeren keresztül a következőképpen történik: 

 

1. A hallgató belép a Neptun rendszerbe: https://neptun.uni-obuda.hu/hallgato/login.aspx 

2. A kitölthető kérvények az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a Kitölthető 

kérvények fülön találhatóak. 

 

 

3.  A kérvény megnyitása a kitöltéshez két módon történhet: 

a. a kérvény nevére kattintva 

b. a kérvény neve mellett a jobb oldalon lévő „+” ikonra kattintva, majd a kis 

felugró ablakban a „Kiválaszt” gombra kattintva. 

4. A kérvényen a hallgató kitölti a kért adatokat: 

a. értesítési cím, 

b. értesítési telefonszám, 

c. értesítési e-mail cím. 

https://neptun.uni-obuda.hu/hallgato/login.aspx
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5. Kitöltés után a „Következő” gombra kattintással lehet továbblépni. Ekkor megjelenik a 

kérvényhez tartozó „Előnézet oldal”, amelyen a hallgató leadás előtt ellenőrizheti a 

kérvény kitöltésének helyességét. 
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6. Ha az adatok helyesek, a kérvény leadását a lap alján található „Kérvény leadása” 

gombra való kattintással lehet véglegesíteni. 

 

Figyelem! Ha a folyamat végén a hallgató nem kattint a „Kérvény leadása” gombra és 

kilép az oldalról, akkor a kérvény leadása nem történik meg! 

 

7. Amennyiben valamelyik adat javításra szorul, a „Vissza” gombra kell kattintani. 

Ekkor a megkezdett kérvény „Félbehagyott” státuszba kerül, és az oldal visszalép az 

Ügyintézés/Kérvények menüpont Kitölthető kérvények fülére, ahol a kérvényre való 

kattintással újra lehet kezdeni a kérvény kitöltését. A megjelenő párbeszédablakban a 

„Kitöltés újrakezdése” gombra kattintás után a rendszer megerősítést fog kérni, hogy a 

hallgató biztosan újrakezdi-e a kitöltést. 
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8. A leadott kérvényt az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a Leadott kérvények 

fülön lehet megtekinteni, itt ellenőrizhető, hogy a kérvény leadása sikeres volt-e. 

Ezen a fülön a hallgató láthatja a leadott kérvénye: 

- nevét 

- azonosítóját, 

- a leadás dátumát, 

- a kérvény státuszát, 

- az ügyintézőt, 

- a döntés indokát. 

9. A Neptun rendszeren keresztül leadott kérvény a hallgató Tanulmányi Ügyintézőjéhez 

kerül, aki a kérvénnyel kapcsolatos további teendőket elvégzi. 

10. Ha a hallgató kérvényéről döntés született, akkor a kérvény státuszának változásáról a 

hallgató automatikus rendszerüzenetben értesítést fog kapni a Neptunban. 
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Budapest, 2018.08.03. 

 

 

 Neptun Iroda 

 Óbudai Egyetem 

 


