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A FÉLÉV AKTIVÁLÁSA 
A beiratkozási kérelem (0045.sz kérvény.) elküldése után és a 

tárgyfelvétel megkezdése előtt kell elvégezni. 

A félév aktiválásának módja a következő: 

Neptun -> Ügyintézés fül -> Beiratkozás / bejelentkezés -> az adott félév mellett a "+" 

jel -> bejelentkezés -> aktív -> és végül nyilatkozom. 

Ezt minden félév kezdetekor meg kell tenned. 

(Ha passzív félévedet szeretnéd megkezdeni, akkor ugyanezek a lépések, csak aktív 

helyett a passzív szóra kell kattintanod, majd a nyilatkozom fülre.A passzív félév díja 

4000,-Ft. ) 

 

 

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE 
Határidő: minél hamarabb! 

A diákigazolvány igénylésének módja a következő: 

1. Kormányablak 

Legelőször is időpontot kell foglalnod az országon belül valamelyik kormányablakba 
(mondjuk a hozzád legközelebb levőbe), majd el kell menned a kijelölt időpontra, ahol 
egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot kell igényelned a 
kormányablak ügyintézőjétől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép 
és az eredeti aláírás szerepel. 

Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány 
igénylési folyamatában kap szerepet, szóval nagyon fontos, hogy ezt az adatlapot 
őrizd meg! 

Amennyiben a NEK azonosítód elveszik, úgy az adatlapról másolatot kérhetsz a 
kormányablakban. 

A kormányablakban a NEK azonosító igénylése ingyenes a jogosultak számára! 
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2. Diákigazolvány-igénylés rögzítése elektronikusan a Neptun rendszerben 

Neptun -> Ügyintézés/Diákigazolvány -> „Új felvitel” gomb (ide kell beírnod a NEK 
azonosítót 

Bővebb segítséget a diákigazolvány igényléshez itt találsz. 

 

3. Átvétel 

Azért fontos minél hamarabb elkezdeni a diákigazolvány igénylését, mert akkor minél 
hamarabb átveheted az elkészült kártyádat a tanulmányi irodában! 

Ha későn igénylted meg az igazolványt, vagy még nem érkezett meg szeptemberben, 
akkor a Neptun rendszeren keresztül tudsz igényelni ideiglenes diákigazolványt, 
melynek menete: 

Neptun-> Ügyintézés fül -> Kérvények -> OE-0028 - Ideiglenes diákigazolvány igénylési 

kérelem 

Ezt pedig email-ben fogod megkapni. 

 
  

https://ti.uni-obuda.hu/diakigazolvany-2022-osz/
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A BEIRATKOZÁS MENETE 
Határideje BSc, FOSZK és MSc képzésre felvett hallgatóknak 2022/23. I. 

félévben: 2022. augusztus 8. és szeptember 1. között. 

BSc, FOSZK, MSc: 
• Online a Neptun felületen keresztül kell beiratkozniuk a nappali és levelezős 

hallgatóknak egyaránt 

• Lehetőség van személyes beiratkozásra is, amennyiben gondod akad az 

online felületekkel 2021. augusztus 25-ig történő előzetes bejelentkezés alapján: 

o levelezős hallgatóknak augusztus 26-én 11:15 -12:15 óra között 

o nappalis hallgatóknak pedig augusztus 30-én 12:00-13:00 között 

o pótbeiratkozásra szeptember 2-án 14:00-16:00 között kerül sor 

• Első teendőként hitelesíteni kell az összes dokumentumot ügyfélkapun keresztül: 

o https://niszavdh.gov.hu/index, 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalakon tudod megtenni 

a hitelesítést 
o A felületen fel kell tölteni a PDF fájlt 

o Feltöltés után a "Hiteles PDF" jelölést kell választani és az "Elfogadom az 

ÁSZF-et" bepipálni, majd a Feltöltés gombra kattintani 

o Ezután a pár másodperc után generálja a rendszer a hitelesített 

dokumentumot. Az elkészült dokumentum a Letöltés linkre kattintva 

letölthető a saját gépre 

• Második teendőként lépj a beiratkozás fülre (Ügyintézés fül -> Beiratkozás / 

bejelentkezés -> az adott félév mellett a "+" jel -> beiratkozás), majd töltsd fel a 

dokumentumaidat 

• az online beiratkozás menetének részleteit az alábbi linken találod meg: 

https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2022-osz/   

https://niszavdh.gov.hu/index
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2022-osz/
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TÁRGYFELVÉTEL LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 
Határideje BSc, FOSZK és MSc képzésen 2022/23. I. félévben: 2022. 

augusztus 15. és szeptember 1. között 

Csak és kizárólag a beiratkozás után tudod felvenni a tárgyaidat! 

Az első féléves tárgyfelvételeknél kövesd a gólyaoldalon megtalálható 

képzésednek megfelelő órarendi instrukciókat és annak megfelelően 

vedd fel a tárgyaidat. A későbbi félévekben már saját magad 

választhatod ki az órarendi időpontokat.  

Ha ezt a határidőt lekésed, már csak az utólagos tárgyfelvétel során tudsz tárgyakat 
felvenni és leadni, a regisztrációs hét utáni héten, de ez már költségekkel jár (5500 Ft) 

 

1. Neptun -> Tárgyak -> Tárgyfelvétel 

2. Válaszd ki a félévedet, kattints a mintatanterv tárgyaira, fontos, hogy a 

mintatantervnél a „Minden” szó legyen kiválasztva, majd kattints a „Tárgyak 

listázása” gombra 
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3. Keresd meg azokat a tárgyakat, amelyeknél azt látod, hogy az Ajánlott félévnél 

azt mutatja, hogy első félév 

4. Ellenőrizd le a mintatantervedben, hogy biztos jó tárgyakat akarsz-e felvenni 

(néha rosszul mutatja a Neptun, jobb leellenőrizni)  

https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek 

5. Nyisd meg a tárgyat és tedd be Órarendtervezőbe 

https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek
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6. Ha az Órarendtervezőben megtervezted a végleges órarendedet, akkor a 

tárgyfelvétel során augusztus 23. és szeptember 2. között vedd fel a tárgyaidat 

a „Mentés” gombra kattintva 

7. Egyszerű volt, ugye? Ha bármilyen kérdésed lenne a tárgyfelvétellel 

kapcsolatosan, keresd a Rejtő HÖK elnökségét! 

8. Tárgyfelvételhez további információkat találsz a Gólyaoldalon https://rkk.uni-

obuda.hu/golyaknak 

9. Jó tanácsok:  

• Vedd fel a tárgyaidat rögtön a tárgyfelvétel első napján, máris a 

tárgyfelvétel kezdetekor, hiszen hamar betelnek a helyek. 

• Mindenképp tervezd meg előre az órarendedet az Órarendtervező 

opcióval, hiszen így jobban átlátod, megkönnyíted a saját dolgod. 
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Köszönjük a figyelmedet! 
Ha bármilyen kérdésed 

lenne, keresd a Rejtő HÖK 
csapatát! 

 


