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Tartalom Hallgatói Önkormányzat
Bemutatkozás

Kedves leendő Elsősök!

Köszöntelek titeket az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán! A Hallgatói 
Önkormányzattal, mindenki számára ismert HÖK-kel, vagyis velünk, az egyetemi éve-
itek alatt sokat fogtok találkozni. A mi feladatunk megkönnyíteni a tanulmányaitokat, 
segíteni a beilleszkedéseteket illetve megpróbálunk megfelelő környezetet kialakítani 
számotokra az itt töltött évek alatt. A Kar nevében részt veszünk a különböző kon-
ferenciákon, üléseken, megmozdulásokon, a többi kar rendezvényein és persze az 
egyetemi bulikban is. Mi szervezzük Karunkon a Keleti Napokat, Nyíltnapokat, a hall-
gatói köröket és a mentoraink segítségével a korrepetálásokat minden hallgatónak, 
illetve ismerkedős találkozókat az első évesek számára, már a regisztrációs héten. 
A szociális- és tanulmányi ösztöndíjak számítását, kiosztását is mi végezzük, amiről 
rengeteg információval szolgálunk a megfelelő időszakban. A Gólyatáborban már 
találkozhattunk, amit minden évben a HÖK szervez, ezzel garantálja a felejthetetlen 
első NAGY találkozást az egyetemmel.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Hallgatói Önkormányzat (KGK-HÖK) felépítése nagyon 
egyszerű és szervezett. Legnagyobb részben az érdekvédelmi felelősök alkotják, akik 
a tankörökből, választás útján lesznek tisztségviselők. A Ti választásotok alapján. A 
KGK-HÖK elnökségét szintén a hallgatók közül szavazzák a megválasztott tisztségvi-
selők. Az elnökség öt emberből tevődik össze, mindenkinek megvan a saját feladat-
köre. Lejjebb elolvashatjátok bemutatkozásainkat és, hogy mivel, kihez fordulhattok 
segítségért, kérdéseitekkel. Megtaláltok minket az egyetemen belül a Tavaszmező 
utcai új épület alagsorában, a P18-as irodában.

Elérhetőségeinket is megtaláljátok, keresetek fel minket bátran!
Reméljük rengeteg új élménnyel és tudással gazdagodtok az egyetemista éveik során! 
Sikeres félévet és kellemes szorgalmi időszakot mindenkinek!

Födelevics Judit (elnök)
Sziasztok! Én töltöm be a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöki posztját, ami magában fog-
lalja a többi tisztségviselő munkájának koordinálását. A hallgatók érdekeit képviselem a 
különböző egyetemi fórumokon, rendezvényeken, valamint tanulmányi és érdekvédelmi 
problémáitokkal is fordulhattok hozzám bizalommal.
email cím: fodelevics.judit@hok.uni-obuda.hu
telefonszám:06-30-209-8399

Jakab Ádám (általános alelnök)
Sziasztok! Én foglalkozom az ösztöndíjakkal és a kari TDK-val, valamint általános 
hallgatói kérdésekkel. Bátran keressetek, minden felmerülő problémával kapcso-
latban.
email cím: jakab.adam@hok.uni-obuda.hu
telefonszám: 06-30-209-8198

Kis-Tóth Dániel (érdekvédelmi alelnök)
Sziasztok! Tanulmányi ügyekkel foglalkozom elsősorban, valamint én próbálok meg-
oldást találni egyéb, iskolával kapcsolatos ügyes-bajos dolgaitokra. Ha bármilyen 
kérdésetek merülne fel, forduljatok hozzám bizalommal.
email cím: kis-toth.daniel@hok.uni-obuda.hu
telefonszám: 06-30-209-8074

PR és rendezvényekért felelős alelnök
Sziasztok! A PR és rendezvényekért felelős alelnöki posztot jelenleg megbízással 
Ponyi Zsófia tölti be.. A változatos programok, rendezvények szervezéséért felelős, 
illetve karunk népszerűsítésével foglalkozik.
email cím: ponyi.zsofia@hok.uni-obuda.hu
telefonszám:06-30-209-8207

Horváth Dániel (gazdasági alelnök)
Sziasztok! Én töltöm be a gazdasági alelnöki posztot. Felelek a kari HÖK pénzügye-
iért és költségvetéséért. Ha bármilyen kérdésetek adódna keresettek nyugodtan.
email cím: horvath.daniel@hok.uni-obuda.hu
telefonszám: 06-30-209-8061

Hallgatói Önkormányzat bemutatása ....................................................3.
Kódok és jelölések ..............................................................................4.
Félév beosztása ..................................................................................5.
Ösztöndíjak, juttatások ........................................................................6.
Hallgatói érdekvédelem .......................................................................8.
Kollégiumi felvétel ...............................................................................9.
Jegyzetlánc, hallgatói körök .................................................................10.
Hallgatói központok .............................................................................11.
Mentorprogram ...................................................................................12.
Tanulmányi osztály, intézetek, kari honlapok .........................................13.
Neptun rendszer .................................................................................14.
Félévi programok ................................................................................15.
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AZ EGYETEMEN HASZNÁLT FONTOSABB KÓDOK ÉS JELÖLÉSEK

Az egyetemi éveitek kezdetén az egyik legfontosabb a tájékozódás, mind a 
telephelyeket, épületeket, mind a kódokat tekintve. Ehhez próbálunk egy 
kisebb segítséget nyújtani.
 

Telephely és Épület kódok jelentése:  
(A Neptun rendszerben jelzett óra helyszínt is ez alapján találjátok meg)
 

Kód – Épület:
AB – Árpád Gimnázium B épület - Nagyszombat utcában
BA – Bécsi út A épület - Az óbudai új főépület
BC – Bécsi út C épület - Kandó mozdonyos épület.
D – Doberdó út
KC – Kiscelli u. C épület
N – Népszínház utca
S – Székesfehérvár telephely
TA – Tavaszmező utca A épület (Főépület)
TB – Tavaszmező utca B épület
TC – Tavaszmező utca C épület (Udvari téglaépület)
TG – Tavaszmező utca G épület (A KGK új épülete)
 

Tantárgy kódok felépítése
pl. KHTDG22ANK

Kandó Híradástechnikai intézet     Digitális technika

               H-Hagyományos tanterv

K-HT-DG-2-2A-N-
               K-Kredites tanterv

A tárgy második féléve     (Szabad)    Nappali

Kollégiumi elhelyezés:  
2012. szeptember 2-től

Regisztrációs hét: 
2012. szeptember 3. – szeptember 7. (hétfő-péntek)

Tanévnyitó: 
2012. szeptember 3. (hétfő), 14.00

Első  tanítási nap:  
2012. szeptember 10. (hétfő)

Állami ünnepek:   
2012. október 23. (kedd)
2012. november 1. (csütörtök)
2012. december 25-26. (kedd-szerda)

Rektori-dékáni szünet:  
2012. november 21-22-23. (szerda-csütörtök- péntek)

Munkanap:  
2012. október 27 (szombat) munkanap, hétfői munkarend
2012. november 10. (szombat) munkanap, pénteki munkarend
2012. december 15 (szombat) munkanap, hétfői munkarend

Munkaszüneti nap: 
2012. október 22. (hétfő) pihenőnap
2012. november 2. (péntek) pihenőnap
2012. december 24. (hétfő) pihenőnap

Szorgalmi időszak:  
2012. szeptember 10 – december 15 (hétfő-szombat)

Vizsgaidőszak:  
2012. december 17 (hétfő) – 2013. január 26. (szombat)

Karácsony és szilveszter között:
Az egyetem 2012. december 24. – január 1. között zárva tart.

Kódok és jelölések Félév időbeosztása
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- Tanulmányi ösztöndíj:
Az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-
a részesülhet belőle külön pályázat nélkül. A félévre (5 hónapra) fizetendő, összegeire a kari 
Hallgatói Önkormányzatok tesznek javaslatot a kari Tanulmányi Osztályok felé. Adminisztratív 
okokból kifolyólag szeptemberben, illetve februárban még nem történik utalás. Októberben és 
márciusban érkezik meg az első és második havi ösztöndíj egy összegben, ezután havonta egy-
szeri összegben folyósítja az egyetem a hallgatónak az ösztöndíjat. Nem részesülnek tanulmányi 
ösztöndíjban a15 kreditpontot nem teljesítő hallgatók, továbbá a más felsőoktatási intézményből 
átvett hallgatók az átvételt követő első félévben és minden első éves hallgató csak második fél 
évtől jogosult rá.

- OE ösztöndíj:
Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti, illetve sport ösztöndíjában részesülhet az egye-
tem minden hallgatója. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati feltételeket a félév 
kezdetekor a Rektor és az EHÖK (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) határozza meg és hozza 
nyilvánosságra. A pályázatokat az EHÖK-nek kell eljuttatni a szorgalmi időszak 2. hetének végé-
ig, amelyek elbírálásáról a kiírók gondoskodnak október, illetve március elejéig.

- Közéleti ösztöndíj:
Közéleti ösztöndíjban, az EHÖK alapszabályában, illetve annak mellékletében meghatározott 
feladatokat ellátók részesülhetnek. Az ott meghatározott összegek mértékében az EHÖK javas-
latára. A közéleti ösztöndíjak havi rendszerességgel az egyéb ösztöndíjakkal együtt kerülnek 
kifizetésre.

- Rendszeres szociális ösztöndíj:
A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján megítélt pénzbeli juttatás. 
Pályázat és megfelelő papírok bemutatása, leadása után részesülhet belőle a hallgató. A rend-
szeres szociális támogatást a DJB (Diákjóléti Bizottság) ítéli oda egy félévre az EHÖK egyetér-
tésével, ebből kifolyólag minden félévben újra kell pályázni. Szociális támogatás összegét tar-
talmazó listákat október, illetve március elejéig kell elkészíteni. Államilag támogatott hallgatók 
részesülhetnek belőle.

- Rendkívüli szociális ösztöndíj:
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének és annak váratlan romlásának 
enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A hallgató részletes indoklást tartalmazó kérelme alap-
ján részesülhet belőle. Államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók részesülhetnek belőle.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj.A elnyerésére kiírt pályá-
zat beadásának feltételeit, az Ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait az oktatási 
és kulturális miniszter rendeletben állapítja meg. Pályázat útján nyerhető el és csak 
Szociális alapon ítélhető meg. Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hall-
gatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzati támogatásban 
részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, mes-
terképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

- Köztársasági ösztöndíj:
Az oktatási és kulturális miniszter kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos di-
ákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgató részére 
adományozza. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára 
lehet elnyerni. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i 
állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alap-
képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0, 8%-a, de in-
tézményenként legalább egy fő. A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. 
Az egyetemen köztársasági ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét 
félévében 4,0-nél jobb tanulmányi átlageredményt (kreditrendszerben a kreditindex) 
ért el és a Hallgatói Önkormányzatban, tudományos diákkörben, illetve szakmai terü-
leten kimagasló munkát végez. Államilag támogatott hallgatók részesülhetnek belőle

- Sport- és kulturális tevékenység támogatása
(Kulturális ösztöndíj):
A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók 
részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges 
életmódra nevelést biztosító  tevékenység, az életmód-tanácsadás. Ugyan ezen elven 
működik a kulturális programok szervezése is. Ez pályázat útján érhető el, valamint 
államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók részesülhetnek belőle.

Ösztöndíjak, juttatások
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A Hallgatói Önkormányzat az intézményekhez hasonló alapokon működik. Nagyon 
fontosnak tartjuk a hallgatóinkkal való kapcsolattartást, hisz az az elsődleges, hogy 
céljainkat elérjük, valamint működésünknek fő alapelveit követni tudjuk. A HÖK fe-
ladata elsősorban a hallgatók érdekeinek képviselete az Egyetem különböző fórumain. 
Az érdekvédelmi felelősök a hallgatók közül kerülnek ki. Az első éves hallgatókat a 
Tanulmányi osztály a regisztrációs héten tankörökre osztja. A tankörökön belül egy 
hallgató képviseli társait (elsősorban ugyanazon tankörbe tartozó hallgató, esetlege-
sen más tankörben tanuló illetve felsőbb éves hallgató). Érdekvédelmi felelősnek bárki 
jelentkezhet, aki az egyetem hallgatója, és úgy érzi, hogy szeretné segíteni hallgató 
társait és részt akar venni a Hallgatói Önkormányzat munkájában. A jelentkezőket a 
saját tankörük, szavazás útján választja meg. A HÖK felépítését tekintve öt elnökségi 
tagból ál, akiket a hallgatók által bizalmat szavazott Érdekvédelmi felelősök választanak 
meg. Minden fontosabb döntésben az ÉF szavazata a meghatározó, hallgatótársait a 
Küldöttgyűléseken képviseli legjobb belátása szerint. 
Mindezek mellett ennél fontosabb szerepet is betölt. Nem csak a hozzá tartozó hallga-
tók gondolatait és észrevételeit testesíti meg a Küldöttgyűléseken és szavaz a nevük-
ben, hanem visszafelé is, hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Különböző le-
velező listákon, csoportokon keresztül továbbítja nekik az Egyetem, a Kar, az Intézetek 
illetve a HÖK által küldött felhívásokat. Például a mentorok által szervezett korrepetálá-
sok időpontjait, vagy a vizsgákkal és a tárgyfelvétellel kapcsolatos fontos lépéseket épp 
úgy, mint a bulikat és egyéb szabadidős lehetőségeket. A tanköre számára programo-
kat szervez, ezzel is elősegítve a megfelelő csoportmunkát, és a közelebbi ismerkedést.
Forduljatok bizalommal az Érdekvédelmi felelősötökhöz, ha kérdésetek van szinte bár-
mivel, ami az egyetemi tanulmányaitokkal, hallgatói élettel kapcsolatos! 

Jelentkezz TE is érdekvédelmi felelősnek! Info: kis-toth.daniel@hok.uni-obuda.hu

A 2012/2013-es tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez je-
lentkezni, csak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) hivatalos portálján:  
http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu, regisztrációt követően az „e-Szoctám” rend-
szeren keresztül lehet. A kollégiumi felvételi pontszámításnál 50%-ban a szociális 
helyzet, illetve 50%-ban a tanulmányi teljesítmény (felvételi pontszámokból számított 
tanulmányi pont) számít. A szociális helyzet megállapításához, a „2012/13 őszi félév 
E-szoctám űrlap” linkre kattintva az igénylő megadhatja adatait. Az űrlap kitöltése után 
az igazolásokat szkennelve kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak meg-
felelően. Kollégiumi felvételi igény megjelölésével párhuzamosan kell kérni a szociális 
helyzet lepontoztatását is, különben a szociális pontszám 0 pont lesz. A tanulmányi 
teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató bekerülési felvételi 
pontszámából.

Jelentkezési időszak az „e-Szoctám” rendszerben:
2012. július 30 - augusztus 12.

Az e-szoctám rendszerben véglegesített, majd kinyomtatott pályázati űrlapot, a csa-
tolt igazolásokkal együtt papíralapon is be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága 
részére. A csak elektronikusan leadott szociális helyzet megállapításokat nem áll mó-
dunkban elfogadni.
Az e-Szoctám rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot a csatolt igazolások-
kal együtt, a következő címre kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni:
Postai úton: Óbudai Egyetem EHÖK 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15 - 17, Fszt. 21.
Személyesen: Óbudai Egyetem Hallgatói Központjaiban adható le..

Az űrlap leadási, és beérkezési határideje: 2012. augusztus 12. 15.00 óra

Elérhetőségek:
E-mail: szoctam.info@hok.uni-obuda.hu
Telefon: (06-30)-725-3128 vagy (06-30)-589-6479
Facebook: http://www.facebook.com/golyaleszekazOEn
A kollégiumi elhelyezés egy tanévre (szeptember 2. – június 30.), a tanévhez tartozó 
szorgalmi, valamint vizsgaidőszak idejére  szól.

Hallgatói Érdekvédelem
Érdekvédelmi felelős (ÉF)

Kollégiumi felvétel



1110

G

A

Z

D

A

S

Á

G

I

K

A

R

K

E

L

E

T

I

K

Á

R

O

L

Y

A jegyzetlánc a mentorok által létrehozott közösség, mely lehetővé teszi, hogy a hall-
gatók egymástól vásárolhassák meg szükségtelenné vált jegyzeteiket. Felsőbb éves 
hallgatók használt/megunt könyveihez juthattok hozzá, valamint azokat a könyveket 
adhatjátok le, melyekre már nincs szükségetek. 

Elérhetőségek:
Tavaszmező utca „G” épület alagsorában a Hallgatói Központban
email: jegyzetlanc@gmail.com
Keress minket a facebookon! Keleti jegyzetlánc oldalon. Itt frissített listát is találhatsz 
az eladó könyvekről, és olvashatsz a részletes nyitvatartásról.

Hallgatói körök:
Minden félévben indulnak Hallgatói köreink a Kar hallgatói számára, amelyek minden 
héten megrendezésre kerülnek az érdeklődés függvényében.
Ha egy kis mozgásra vágysz, és szeretnél egy aktív csapat tagja lenni, akkor itt a 
helyed!

• Aerobik kör: a Tavaszmező utcai tornateremben
• Röplabda kör: a Tavaszmező utcai tornateremben

Ha szeretsz a számítógép előtt ülve, vagy akár közben filmet nézve különböző játéko-
kat kipróbálni, vagy csak unatkoznál két óra között akkor itt a helyed!

• LAN kör: Népszínház utcai épület
• Film kör: Népszínház utcai épület

Jelentkezés: ponyi.zsofia@hok.uni-obuda.hu

Egyetemünkön négy Hallgatói Központot találhattok.

Szolgáltatások:
• ingyenes számítógép használat (kivéve a „G” épületben )
• ingyenes wifi használat
• fénymásolás
• nyomtatás
• scannelés
• jegyárusítás a OE rendezvényeire
• ajándéktárgyak árusítása a rendezvényekre
• információ

Keleti Hallgatói Központ
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező út 14-18. (G épület alagsor)
Nyitvatartás: H-P: 08:00 – 16:00

Kandó Hallgatói Központ
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező út 17. (A épület alagsor)
Nyitvatartás: H-P: 08:00 – 16:00

Bánki Hallgatói Központ
Cím: 1081 Budapest, Népszínház út 8.(1.emelet)
Nyitvatartás: H-P: 08:00 – 16:00

Óbudai Hallgatói Központ
Cím:1034 Budapest, Bécsi út 96/b (Mozdonyos épület 1. Emelet 104.)
Nyitvatartás: H-P: 08:00 – 16:00

Jegyzetlánc, hallgatói körök Hallgatói Központok
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A mentorprogram elsődleges feladata az első évfolyamos hallgatók segítése, a fel-
sőoktatásba történő beilleszkedésének megkönnyítése, lemorzsolódásuk veszélyének 
csökkentése felsőbb éves mentorok segítségével. 
A mentorok azonos intézményben és szakterületen tanuló felsőbb éves hallgatók, akik 
így segítik a rájuk bízott hallgatók intézményi beilleszkedését. Hiszen, mint tudjuk min-
denki így kezdte. 
A diákévek után vár mindenkit a nagybetűs élet. Biztosan sokan mondták Nektek ezt a 
mondatot az elmúlt évben/években. Nem véletlenül, hiszen a megszokott környezetből 
kiszakadva valóban egy új, minél inkább „felnőtt élet” vár rátok. A mentorok számára 
fontos, hogy megkönnyítsék az elsősök itt töltött első pár hetét, hónapját. 
Tanácsokat adnak tanulmányi és oktatási ügyekben, és egyéb hasznos információkkal 
látják el a hallgatót, legyen az akár egy tantárggyal kapcsolatos információ, egy tanul-
mányi kérdés, vagy jegyzetszerzési lehetőség felkutatása. Feladatuk ezeken kívül kor-
repetálások szervezése az arra igényt tartóknak, közreműködve a tantárgy oktatójával, 
vagy felsőbb éves hallgatókkal. 
Mindezek mellett közösségépítő programokat szerveznek számotokra a Hallgatói Ön-
kormányzat közreműködésével, annak érdekében, hogy a társasági életetekben sem 
szenvedjetek hiányt
Szeptember elején mindenki számára elérhető azon személyek neve és elérhetősége, 
akik ezen munkakörben tevékenykednek annak érdekében, hogy a „kis gólyák” teljes 
mértékben beilleszkedjenek. 
Vannak, akik „kitaposták” előttetek az utat, kérjetek bátran segítséget.

Keressétek bátran mentoraitokat! Info: ivan.gabor@hok.uni-obuda.hu

Tanulmányi Osztály - TO (Tavaszmező utca 17. TA. 1.129a. és 1.129b.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 - 15:00
Kedd: 09:00 - 11:30
Szerda: SZÜNETEL
Csütörtök: 9:00 - 11:30 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 11:30

Távoktatási tagozaton a fenti félfogadási időpontokon túl minden konzultációs napon 
(szombaton) 8:00-13:00-ig a józsefvárosi telephelyen.

Keleti Károly Gazdasági Kar intézetei:
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet  (GTI)
Szervezési és Vezetési Intézet  (SZVI)
Testnevelési és Sport Intézet (TSI)
Vállalkozásmenedzsment Intézet (VMI)

Keleti Károly Gazdasági Kar hivatalos honlapja: 
http://kgk.uni-obuda.hu/

A honlapon megtalálhatóak egyebek mellett:
• Intézetek, valamint az azokhoz kapcsolódó közérdekű információk.
• Oktatói fogadóórák.
• Tantárgy információk.
• Mintatantervek.
• Szabályzatok, formanyomtatványok.

Keleti Károly Gazdasági Kari Hallgatói Részönkormányzat hivatalos honlapja: 
http://kgk.hok.uni-obuda.hu/

A honlapon megtalálhatóak egyebek mellett:
• Hallgatói Részönkormányzat bemutatása, elérhetőségek
• Tisztségviselők fogadóórái
• Érdekvédelemmel, mentorprogrammal kapcsolatos információk
• Különböző kódok, jelölések használata (tantárgykódok, épületjelölések)
• Navigáció egyetemünk különböző hasznos honlapjaira: Erasmus, Óbudai
• Egyetem Karok, Neptun rendszer, Tanulmányi osztály, Karrier Központ stb.

Mentorprogram Tanulmányi osztály
Intézetek, kari honlapok
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Az Óbudai Egyetemen a hallgatósággal kapcsolatos adminisztratív munkák döntő része 
a Neptun hallgatói tanulmányi, információs és pénzügyi rendszer (röviden Neptun) 
támogatásával folyik. 
Ez az a rendszer amelynek használata a tanulmányaitok során elengedhetetlen. Itt 
veszitek fel a tárgyaitokat, itt láthatjátok az órarendeteket, itt kapjátok meg a legtöbb 
közvetlen üzenetet az oktatóitoktól, rendszergazdáktól, és itt jelentkezhettek a vizsgá-
itokra is, csak, hogy párat említsek.
Mindezeken kívül a Neptun-on keresztül tudjátok például bizonyos szolgáltatások el-
lenértékét is befizetni, mint például a kollégiumi térítési díjat, az aláíráspótló díjat, a 
pótvizsgadíjat, vagy az ideiglenes diákigazolvány díját is.
Szintén itt tekinthetitek meg az ösztöndíjatok, juttatásotok kifizetését is.
Mivel a pénzügyi rendszer szerepét is ellátja fontos, hogy bankszámlaszámotokat 
pontosan és időben (minél hamarabb) rögzítsétek benne! Hiszen, ha ez nem 
szerepel, akkor a kifizetéseitek sem érkeznek meg.
Honlap:  http://neptun.uni-obuda.hu címen.  
Belépéskor a Tanulmányi Osztálytól kapott hatjegyű Azonosítót (Neptun kódot) és 
Jelszót kell beírni, majd a „Bejelentkezés” gombra kattintva elindul a NEPTUN WEB 
HALLGATÓI modul.
(Az első használatkor kapott jelszót célszerű megváltoztatni már az első bejelentke-
zéskor)

Neptun gyűjtőszámla száma:
11600006-00000000–06479015
Befizetés során közleményben kell megjelölni:
NK- ABC12R, Minta Tamás
(nappali képzés- Neptun kód- Saját név)

Szeptember:
 – Reghét Fesztivál (NIK)
 – Gólyatúra (SZHÖK)
 – Gólyatea 
 – Keleti Napok KGK GT AFTER
 – Gólyahajó
 – Hagyományőrző Kupa (BGK)
 – Lecsó Fesztivál (SZHÖK)

Október:
 – GO OUT (KVK)
 – Gólyabál
 – 2011 perces foci (RKK)
 – Csocsó Kupa (SZHÖK)
 – Bánki Szakestély

November:
 – Halloween Party (NIK)
 – KVK - ÁVF buli
 – Gyűrű és Korsóavató szakestély (KVK)

December:
 – Mikulás napi sörcsapolás és zsíros kenyerezés (SZHÖK)
 – Mikulás napi Kori Party (RKK)

Neptun rendszer 2011/2012-1. félév
Programok
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