Diákigazolvány igénylés menete
- Okmányirodai regisztráció (fénykép és aláírás) Hallgatónak vinni kell:
o személyi azonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
o és lakcímkártya;
o Fontos! Neptunban pontosan ugyanannak a címnek kell szerepelni állandó lakcímként,

ami a lakcímkártyán található. Ha eltérés van hallgatói weben a Saját adatok, Elérhetőségek,
Címek, Lehetőségek, Módosítás felületen állandó lakcímen nyilvántartott adatot módosítani kell
hogy azonos legyen a lakcímkártyán található adatokkal. (ha nem javítjuk az adateltérést, akkor
vissza fogják utasítani az igénylést ) Amennyiben szerepel a lakcímkártyáján és a Neptunban
tartózkodási hely cím és a diákigazolványt erre a címre kéri legyártani, ez esetben a NEPTUN
igénylésnél a lenyíló ablakot át kell állítani.
- A NEK adatlapot a hallgató őrizze meg.
- A hallgató az okmányirodában kapott adatlap NEK azonosító alapján a Neptunban elindítja
az igénylést. A program figyeli, hogy egy hallgatónak egy igénylése lehet aktív.
- Amennyiben az állandó diákigazolvány igénylés összes lépését igényelhető a Tanulmányi
Osztályon az "Igazolás" nyomtatvány. Az "Igazolás" 60 napig érvényes és a kedvezmények
igénybevételéhez felhasználható.

Neptunban az igénylés menete:
Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpont alól indítható az igénylés az Új felvétel gomb
megnyomásával.

A Feljövő ablakban a Sorszám mezőhöz a Okmányirodában kapott NEK azonosítót kell felvinni
(kötőjelek nélkül!).
Az Igénylés típusa lehet Első igénylés, Adatváltozás miatt, Elveszett, Új igénylés téves adatok miatt
A Képzés mezőbe az a képzés kerül be, amely alól az igénylés el lett indítva. Amennyiben ez nem
a megfelelő képzés, a bal felső sarokban a Képzés gomb segítségével lehet váltani, majd az igénylést
újrakezdeni
A Cím mezőbe a Neptun-rendszerben található Állandó (vagy tartózkodási hely) lakcím kerül be.
Ennek meg kell egyeznie a lakcímkártyán található címmel. Ha eltérés van hallgatói weben a Saját
adatok/ Elérhetőségek, Címek, Lehetőségek, Módosítás felületen állandó lakcímen
nyilvántartott adatot módosítani kell hogy azonos legyen a lakcímkártyán található adatokkal, majd
az igénylést újrakezdeni

A Mentés gombbal lehet az igénylést rögzíteni.
A leadott és befizetett igénylés megtekinthető az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés
menüpontban:

