Diákhitel 1 engedményezés menete
(szabad felhasználású)
Az engedményezésről félévenként újra kell rendelkezni. Tavaszi félévben február 15.-ig, őszi félévben
szeptember 15.-ig (hétvége esetén az azt követő első munkanap) a leadási határidő.

A 2017/18/1 félév leadási határideje 2018.02.15. 12:00 óra
Engedményezés menete változott az elmúlt évekhez képest így kérem, pontról-pontra kövesse a leírást.
Engedményezést csak Aktív kiírt tételhez lehet kérni. Ezért amennyiben szeptember elején még nincs
kiírva a költségtérítése és szeretne az engedményezéssel élni, úgy küldjön a gyory.livia@edutus.hu email
címre egy levelet DH1 eng kts tárggyal. A költségtérítésen kívül bármilyen kiírt pénzügyi tételre kérhet
engedményezést. A 2018.02.15. 12:00 óra után kiírt tételeket Önnek kell gyűjtőszámlára való utalással
kiegyenlíteni a hitelből vagy saját zsebből.
Amennyiben jogosult az 50%-os kedvezményre (HJTSZ 32. § 12 pont (e) bekezdés) úgy csak az első
részletet engedményezze, mert a második részlet esedékessége előtt javítva lesznek a díjak azon
hallgatóknál, akik jogosultak erre.
1., Neptun belépés után a Pénzügyek/Befizetés menü, a szűrésben a 2017/18/2 félév és az Aktív státusz
szerepeljen.

Az engedményezésből befizetni kívánt tételeket ki kell választani, majd a Diákhitel1 gombra kell
kattintani.
2., A gomb megnyomásával egy felugró ablakban szerepelnek a kiírt tételek és azok összege. A
„rendben” gomb megnyomásával lehet továbblépni.

3., Ekkor megjelenik az engedményezési űrlap, melynek a nagy részét a neptun kitöltötte.
Ezt három példányba kell kinyomtatnia és leadnia. Nyomtatás után, kitöltendő:
-

szerződésszám

-

elvégzett félévek száma megjelölt képzésben (7.9 pont: csak ha a rendszer nem tölti ki magától)

-

aláírás leadáskor a helyszínen.

Leadás helye:
Budapest: Győry Lívia Klaudia 308-es szoba (Villányi út).
Tatabánya: Pálné Balázs Dorottya „B” épület oktatásszervezési osztály 101. szoba.
Ennek határideje, ahogy már említettük 2018.02.15. 12:00 óra óra. A leadott engedményezési lapokat
még fel kell dolgoznunk és határidőre továbbítanunk a Diákhitel Központ felé, így szigorúan fogjuk venni
ennek betartását.
Összefoglaló a leadáshoz:
-

3 példányban csak a leírtak alapján a neptunból (amennyiben nem sikerült elsőre kinyomtatni a
dokumentumot, azt az Információ/Dokumentumok alatt megtalálja)

-

helyszínen aláírva

-

hiánytalanul kitöltve

-

határidőn belül.

Felhívom a figyelmét, ha még nem kötött Diákhitel 1 szerződést, akkor azt a kijelölt
intézményekben tegye meg, mert addig nem érvényes az engedményezése!
Budapest 2018. január 4.
Oktatásszervezési Osztály

