ÓBUDAI EGYETEM
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Tanulmányi osztály

Tisztelt leendő Hallgatónk!

Örömmel köszöntöm Önt sikeres felvételije alkalmából. Tanulmányai megkezdéséhez számos
feladat kapcsolódik, ezekről szeretném tájékoztatni. A lenti tájékoztatás általános jellegű, minden felvett hallgató
egységesen kapja meg.
A regisztrációs heti program és a beiratkozás időpontja és helyszíne (a részletes programot
lásd mellékelve külön lapon):
levelező tagozat (egységesen): 2018. augusztus 31. (péntek) 9.00 óra tájékoztatók, 12.30 óra
beiratkozás, Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út 6. Schmalz terem
nappali tagozat BSc: 2018. szeptember 4. (kedd) 9.00 óra beiratkozás, Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Doberdó út 6. Gara terem, szeptember 5-6 tájékoztatók
nappali tagozat FOKSZ: 2018. szeptember 3. (hétfő) 9.00 óra, Óbudai Egyetem 1034
Budapest, Doberdó út 6. Schmalz terem, szeptember 5-6 tájékoztatók
A regisztrációs heti programokon a részvétel kötelező.
A beiratkozáshoz szükséges magával hoznia (ezek nélkül nem iratkozhat be):
-

személyi igazolvány, vagy egyéb, személyazonosságot igazoló fényképes okmány (pl.
kártya formátumú jogosítvány) fénymásolattal,

-

a felvételi eljárás során benyújtott valamennyi dokumentum eredeti példánya és
fénymásolata (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, fogyatékkal élő
hallgató esetében szakértői vélemény)

-

1 db igazolványkép,

-

lakcím kártya, TAJ kártya, bankszámlaszám és adóazonosító jel fénymásolatokkal

-

golyóstoll.

Jelen levelünkkel együtt Ön megkapta Neptun azonosítóját és jelszavát. Kérjük lépjen be a
rendszerbe és augusztus 25-ig a „saját adatok” menüpont alatt (személyes adatok – okmányok –
elérhetőségek) rögzítse személyi igazolvány számát, elérhetőségeit (cím, telefonszám, e-mail
cím), adóazonosító jelét, TAJ számát, és bankszámlaszámát!
Cím: H-1034 Budapest, Doberdó út 6. Honlap: www.rkk.uni-obuda.hu
Tel.: (06-1) 666-5915, E-mail:szabo-zsidai.krisztina@rkk.uni-obuda.hu
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Felhívom figyelmét, hogy ha a fent megjelölt időpontban nem tud beiratkozni, feltétlenül
jelezze e-mailben a Tanulmányi Osztálynak (rkkto@rkk.uni-obuda.hu). A regisztrációs hét
után beiratkozni semmilyen indokkal nem lehet! Annak is kötelező beiratkoznia, aki
tanulmányait nem kívánja megkezdeni most szeptemberben, mert passzív évet kér. Csak a
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kérhetnek passzív évet (a kérelem a beiratkozáskor
nyújtható be, költsége 4000Ft/félév; a tételt a Tanulmányi Osztály írja ki).

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről a https://www.felvi.hu/
oldalon találnak információkat: Felvételi » Alapinformációk » Felvételi tájékoztató » 2018.
szeptemberben induló képzések » 7. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés » - részletek
a 7.1, 7. 2, 7. 3, 7.4. pontok alatt találhatóak.

Az önköltséges hallgatóknak az önköltségi díj 50%-át kell befizetniük az egyetem
gyűjtőszámlájára: 10032000-00291350-01120008 {a közlemény rovatba a következő kerüljön:
NK – saját Neptun kódja, saját neve}. Majd a saját Neptun felületükről kell kiegyenlíteni a kiírt
tételt 2018. szeptember 7-ig (Pénzügyek » Befizetés » Befizetendő kiírt pénzügyi tételek), vagy
szándéknyilatkozatot kell leadniuk a Neptun rendszeren keresztül: https://neptun.uniobuda.hu/hallgato/login.aspx. Befizetés, vagy a szándéknyilatkozat (Diákhitel, számlakérés)
leadásának hiányában nem kezdheti meg tanulmányait.
Az önköltségi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Munkarend
nappali
levelező
nappali
levelező

Képzési
terület
műszaki FOKSZ
műszaki FOKSZ
műszaki BSc
műszaki BSc

Képzés nyelve
magyar
magyar
magyar
magyar

Beiratkozás
éve
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Kar
RKK
RKK
RKK
RKK

Önköltségi díj
26/30
kreditre (Ft)
200000
200000
310000
280000

Alapdíj
50%
Kreditarányos
(Ft)
díj (Ft)
100000
3333
100000
3333
155000
5166
140000
4666

Amennyiben passzív évet kér, az önköltségi díját nem kell befizetnie! Passzív év iránti kérelem a
beiratkozás napján tölthető ki. Díját a tanulmányi előadó írja ki.

Cím: H-1034 Budapest, Doberdó út 6. Honlap: www.rkk.uni-obuda.hu
Tel.: (06-1) 666-5915, E-mail:szabo-zsidai.krisztina@rkk.uni-obuda.hu
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A tájékoztatók letölthetőek:
https://rkk.uni-obuda.hu/golyaknak,
https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli,
https://rkk.uni-obuda.hu/sites/default/files/csatolmany/konzultacios-rend-18191-v1.pdf
A diákigazolvány igénylésének menetéről a https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli oldalon
tájékozódhat.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánok!
Budapest, 2018. július 27.
Szabó-Zsidai Krisztina
tanulmányi osztályvezető
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