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Diákhitel szerződéskötés a NEPTUN-on keresztül
1. Adóazonosító ellenőrzése
Első lépésként, mindenképpen fontos ellenőrizni az Adóazonosító számának helyességét a Neptunban.
Amennyiben hiányzik vagy eltérést lát, mindenképpen jelezze azt a tanulmányi ügyintézőjének, mert a pontos
Adóazonosító szám szükséges a hitel felvételéhez.
2. DH Szerződés kötése a NEPTUN-on keresztül
Ügyintézés/Diákhitel Igénylés menüben, a „TE diákhitel igénylés” gombra kattintva, az új felületen ki kell választani
mely képzéshez igényel Diákhitelt, illetve DH1, DH2 vagy DH Direkt szerződést szeretne kötni.
A következő felületen az üzletszabályzat elfogadása után „Tovább a hiteligényléshez” gomb megnyomásával a
Diákhitel szerződés hiányzó adatait értelemszerűen ki kell tölteni.
A „Befejezés” gombot megnyomva, elmenti a szerződést.
3. Az átvevő helyen ellenőrzik és nyomtatják a szerződést
Az ügyintézőnek személyesen jelezni kell a szerződéskötés kezdeményezésének tényét, melyet az ügyintéző
ellenőriz és kinyomtat. Aláírást követően a szerződés egy példánya az Öné.
4. Adatlap továbbítása a Diákhitel Központ felé.
Adatlapjának egy példányát Intézményünk továbbítja a Diákhitel Központ felé.
Szükséges okmányok:
- Személyi igazolvány, Lakcím kártya, Adóigazolvány
Ahol a szerződések leadhatók:
- Gazdálkodástudományi Kar:
Berecz Tünde /tunde.berecz@uni-corvinus.hu/
- Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: Meisetzné Győry Dorottya/
dorottya.gyory@uni-corvinus.hu
- Közgazdaságtudományi Kar:
Tanulmányi Osztály munkatársainál
Diákhitel2 (DH2) szerződésszám rögzítése és tételhez kötése a Neptunban
Amennyiben önköltségét DH2 segítségével kívánja kiegyenlíteni, az igényelt összeg utalási teljesítéséhez a hitel
szerződésszámának Neptunon keresztül való rögzítésére és tételhez kötésére van szükség. Ezt 2018. február
15. 12:00-ig az alábbiak szerint kell megtenni:
1. DH2 szerződészám rögzítése
A „Pénzügyek/Beállítások” menü alatt, a Diákhitel2 felületen tudja rögzíteni a DH2 szerződésszámát, melyet
tanulmányai során egyszer kell megtenni.
Mielőtt véglegesíti a bevitt szerződésszámot, kérjük, fokozottan ellenőrizze azt, mivel a rendszer ez alapján
azonosítja az utalt összegeket!
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2. DH2 szerződésszám tételhez kötése
A „Pénzügyek/Befizetések” menü alatt, az adott kiírt költségtérítés sorában a (+) „Lehetőségek” gombra kattintva,
ott a legördülő menüben a „Diákhitel2”-t kiválasztva tudja a szerződésszámot hozzá kötni a DH2-ből
kiegyenlítendő tételhez. Ezt minden olyan félév elején meg kell tenni, melyekben az önköltségi díjat DH2-ből
kívánja teljesíteni.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hitel szerződésszámának törlésére és módosításra Önnek nincs
lehetősége, ezt tanulmányi ügyintézőjének kell jeleznie!
Fontos megjegyezni, hogy a Diákhitel Központ Diákhitel Direkt felületén beállított összeg, meg kell egyezzen a
Neptunban a Diákhitel 2-es önköltség összegével! Kérjük, minden félév elején ellenőrizze a Diákhitel Direkt
felületen a beállított összeget.
Egyéb tudnivalók:
- Minisztériumi döntés alapján, a Diákhitel2 kizárólag a szűken vett tandíj típusú tételek kiegyenlítésére szolgál.
- A jogszabály értelmében, csak Önköltséges és Állami részösztöndíjas pénzügyi státuszú hallgatók igényelhetik,
vagyis Költségtérítéses pénzügyi státuszú hallgatók nem.
- Az igényelt összeg maximálisan, az Intézmény által előírt önköltség összege lehet.
- Az igényelt összeg az Intézmény Kincstári számlájára kerül átutalásra.
Diákhitel 1 Engedményezés menete
Diákhitel 1-et (DH1) költségtérítéses és állami támogatásban részesülő hallgatók egyaránt igényelhetik, továbbá
nem csak költségtérítésre, hanem tetszőlegesen bármely, a tanulmányi rendszerben teljesítendő kötelezettségére
is fordítható, mely lehet akár több nem költségtérítés típusú befizetendő költség is. Szakirányú
továbbképzésben részt vevő hallgatók is igényelhetik ezt a fajta Diákhitel konstrukciót.
Hogy kiírt költségei határidőre teljesítésre kerüljenek, annak befizetési határidejének módosítására van szükség.
Ehhez mindenképpen engedményeztetni kell a Neptunon keresztül az alábbiak szerint, melynek határideje: 2018.
február 15 12:00.
1. Az engedményeztetni kívánt tétel(ek) kiválasztása
A „- Pénzügyek, - Befizetés” menü alatt, találja a befizetendő kiírt tétele(i)t, mely(ek)re DH1-et szeretne igényelni.
A kiírt tétele(i)t a jelölő négyzetre kattintva azt kijelölve, majd a tételek alatt található „Diákhitel1” gombot
megnyomva jelzi a szándékát. Ekkor a Neptun generál az engedményezéshez egy tételazonosító kódot, melynek
következtében a DH1 Engedményezés „Leadva” státuszba kerül.
2. Engedményezési adatlap nyomtatása
Az adataival automatikusan kitöltött Engedményezési adatlapot a rendszer automatikusan felkínálja nyomtatásra
vagy mentésre. Az adatlapot három példányban kell kinyomtatni.
Az Engedményezési Adatlapot, egy későbbi időpontban is ki tudja nyomtatni a Neptunban az – „Információ”,
„Dokumentumok” felületen.
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3. Az adatlapon nyomtatás után fel kell tüntetni a Diákhitel szerződésének számát
Fontos megjegyezni, hogy a Tanulmányi Osztályon kizárólag a Neptunból nyomtatott Engedményezési Adatlapot
fogadják el!
4. Az adatlapokat be kell vinni a Tanulmányi Osztályra
A Tanulmányi Osztályon vagy arra kijelölt helyen az engedményezést a Neptunban elfogadják, melyből egy aláírt
példányt visszakap.
5. Befizetési határidő módosul
A Tanulmányi Osztályon az engedményeztetett tétele(i)-nek befizetési határidejét, 2018. március 27-re
módosítják, az engedményezés státusza ”TO elfogadta” státuszra változik.
6. Adatlap továbbítása a Diákhitel Központ felé
Adatlapjának egy példányát a Tanulmányi Osztályról továbbítják a Diákhitel Központ felé.
7. A Diákhitel Központ visszaigazolása
Az ellenőrzése során az Engedményezés „Elfogadva” vagy „Elutasítva” státuszt kap.
8. Tételek teljesítésre kerülnek
Az elfogadott Engedményezésekre az átutalásokat 2018. március 15-én indítja el a Diákhitel Központ, melyet
követően a tételek a tételazonosító kód alapján, a Pénzügyi Iroda által teljesítésre kerülnek.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Engedményezés törlésére Önnek nincs lehetősége, ezt a tanulmányi
ügyintézőjének kell jelezni.
Amennyiben nem a teljes költségtérítésre/önköltségre szeretné igényelni a DH1 engedményezést vagy
DH2-t.
Tanulmányi Osztályon kérni kell a tétel két részben történő kiírását.
- Az egyik kiírt tétel összegének egyeznie kell az igényelt hitel összegével, melynek határideje egy későbbi
időpontra módosításra kerül. A továbbiakban a fent leírtak szerint kell eljárni.
- A másik tétel a költségtérítés/önköltség fennmaradó összegét teszi ki, melyet önerőből kell teljesíteni a megadott
határidőre.
Szándéknyilatkozat halasztáshoz
Szándéknyilatkozatot elektronikusan, a Neptunon keresztül lehet leadni 2018. január 12 és 2018. február 15.
közötti időszakban, melyet abban az esetben szükséges megtenni, amennyiben az önköltségének befizetési
határidejéig nem tudja DH2 szerződésszámát rögzíteni, vagy DH1 engedményezését véglegesíteni a Neptunban.
Ebben az esetben a befizetési határidő nem módosul, a fizetési felszólítás 2018. február 15-ig nem kerül
kiküldésre a hallgató részére.
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Diákhitellel kapcsolatos kérdésére Decsiné Fehér Andrea tud felvilágosítást adni, elérhetősége:
andrea.feher@uni-corvinus.hu
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