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1. Diákhitelhez kapcsolódó rendszerparaméterek
DHKEPZESCSAKADOTTKARALATT: A paraméter szabályozza, hogy a Diákhitel adategyeztetés során
a program ellenőrizze-e, hogy csak az adott karhoz tartozó képzések közül lehessen választani. I állás
esetén csak adott csak az adott karhoz tartozó képzéseire vonatkozóan történik meg az ellenőrzés. N állás
esetén mindenre. Alapértelmezett értéke: N
Lehetséges értékei: I, N
PU_DHKFILEBAKIJELOLESSEL: N állás esetén a válasz generáláskor minden hallgató bekerül a válasz
állományba a diákhitel adategyezetés során. I állás esetén csak a kijelölt hallgatók kerülnek be a fájlba.
Alapértelmezett értéke: N
Lehetséges értékei: I, N
PU_ENGEDMENYEZESTINDITHATWEBEN:
Az
engedményezési
időszak
függvényében
szabályozható, hogy a hallgató kezdeményezhet-e Diákhitel engedményezés a hallgatói weben. I állás
esetén a hallgatónak lehetősége van engedményezést indítania a hallgatói weben. A Pénzügyek/Befizetések
menüponton megjelenik a Diákhitel1 gomb. N állás esetén a hallgatónak nincs lehetősége engedményezést
indítania a weben, ebben az esetben nem látható a Diákhitel1 gomb. Alapértelmezett értéke: N
Lehetséges értékei: I, N
DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM: A kötött felhasználású Diákhitel2 esetén szabályozható a
hallgatói weben a szerződésszám feltöltési lehetőség. 0 állás esetén a hallgatói weben nem látható a
Pénzügyek/ Beállítások menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül. A hallgatónak nincs lehetősége Diákhitel 2
szerződésszámot-t rögzítenie a weben a kiírásaihoz kapcsolódóan. 1-es állás esetén a hallgatói weben
látható a Pénzügyek/ Beállítások menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül. A hallgató megadhatja a Diákhitel
2 szerződésszámot, melyet hozzárendelhet a kiírásaihoz. Az itt megadott szerződésszám módosítható a
hallgató által. 2-es állás esetén a hallgatói weben látható a Pénzügyek/ Beállítások menüponton a
Diákhitel2 tabulátor fül. A hallgató megadhatja a Diákhitel 2 szerződésszámot, melyet hozzárendelhet a
kiírásaihoz. Az itt megadott szerződésszám nem módosítható a hallgató által. Alapértelmezett értéke:0
Lehetséges értékei: 0,1,2
DK_2_VALASZGENERALAS: A kötött felhasználású Diákhitel2 esetén szabályozható, hogy a diákhitel
adategyeztetés során a válaszgeneráláskor a Diákhitel Központtól kapott állomány alapján automatikusan
feltöltésre kerüljön-e a kiírásban a szerződésszám. 0 állás esetén válaszgeneráláskor nem töltjük a
szerződésszámot a kiírásba. 1-es állás esetén a „Bejelentkezett” (a hallgató az aktuális félévre
bejelentkezett. Megkezdi, illetve folytatja tanulmányait.) válasz esetén töltjük a hallgató kiírásába a
szerződésszámot, a kisebb összegnek megfelelően. 2-es állás esetén minden válasznál töltjük a
szerződésszámot, akkor is, ha "To később válaszol" státuszt küldünk vissza. Alapértelmezett értéke:0
Lehetséges értékei: 0,1,2
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2. Diákhitel igénylés a Neptunon keresztül
Lehetőség van a tanulmányi rendszerből indítva Diákhitel igénylésre. A hitel igénylés a Diákhitel Direkt
oldalán keresztül történik. A Neptunból indított hiteligénylésekről pontos, naprakész statisztikát szolgáltat
a DHK, mely megtekinthető a kliens programban.

2.1. Az igénylési folyamathoz szükséges beállítások
A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld.
Neptun üzemeltetési dokumentáció).
A tesztelési folyamat vagy az éles használatba vétel megkezdése előtt jelezni kell az intézménynek a
Neptun terméktámogatás felé, hogy melyik (teszt illetve éles) rendszerén kívánja elkezdeni a folyamat
használatát. Ezt követően beállításra kerülnek a webes felületen a menüpontok.
A Neptunból indított hiteligénylések adategyeztetéséhez szükséges, hogy felvegyünk egy egyéncsoportot
(„Saját adatok/Saját egyéncsoportok (400)” felületen), ebbe az egyéncsoportba elhelyezzük azokat a
felhasználókat, akik a teszt, vagy később az éles működés során az egyeztetést elvégzik, és ezt az
egyéncsoportot hozzárendeljük az „Adminisztráció/Webes menüpontok (45100)” felületen, az „Oktatói
típus”-t választva, az „Ügyintézés/DiákhitelAdmin” felülethez. Az egyéncsoport felvehető dinamikus
egyéncsoportként is (valamely feltételek, pl. jogosultság alapján szűrés létrehozásával).

Diákhitel ügyintézők beállítása
A beállítás mindenképpen szükséges, mert enélkül a felhasználók nem érik el a webes funkcionalistást.
Ahhoz, hogy a Neptun terméktámogatás segítségére lehessen az ügyintézőknek, kérjük, hogy az
egyéncsoportba a Technikai Alkalmazott (TA) felhasználó is kerüljön felvételre. A tesztek során ezt
mindenképpen külön kérnénk.
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Kiemelendő, hogy az egyéncsoport – felület összerendelés csak a web (ek) újraindítását követően
érvényesül, azonban ha később új tagokkal bővítjük, vagy tagokat veszünk el belőle, ez már nem
szükséges.
Mivel a jogosultság az Oktatói webes felületen érvényesül, az egyéncsoport tagjainak léteznie kell az
Alkalmazottak között, így amennyiben az intézményben az adategyezetést például ezzel megbízott
hallgatók végzik, alkalmazott ként (Alkalmazotti adatok, Alkalmazott hozzárendelés) is létre kell hoznunk
a felhasználókat.
Hallgatók esetében nincs szükség hasonló összerendelésre, minden hallgató alapértelmezetten látja a
menüpontot.

2.2. A hiteligényléshez szükséges adatok
A hallgatói adatok között fontos, hogy az ügyintézők csak olyan hallgatói adatokat tudnak lekérni, akár
egyeztetésre, akár megtekintésre, akiknek van a rendszerben adóazonosító jelük. A tesztek folyamán ez
mindenképpen kiemelendő, de a későbbiekben is irányadó, hogy amennyiben az egyeztetést végző
munkatársnak lehetősége van, és a hallgató manuálisan, az adatlapon töltötte fel az adóazonosító jelét (erre
lehetősége van), lehetőség szerint pótolja a tanulmányi rendszerben a hiányzó adatot.
A hallgató képzése csak abban az esetben kerülhet át a DHK oldalára, ha megfelelő FIR képzés
összerendelésre került („Képzések (115600)” menüpont, „FIR képzés összerendelés” tabulátor fül), a
képzése hatályos, illetve szintén a „Képzések (115600)” menüponton, az „Alapadatok” tabulátor fülön a
„FIR-be felad” jelölőnégyzet igaz állásban van.
Fontos továbbá a hallgató finanszírozási formájának helyes beállítása is, mert ha a hallgató nem
önköltséges vagy állami részösztöndíjas finanszírozási státusszal rendelkezik a tanulmányi rendszerben, a
diákhitel igénylés kiválasztásánál nincs lehetősége a kötött felhasználású hitel (diákhitel 2) igénylésére.
A hallgató egyéb adatai nélkül működik a folyamat, a hallgatónak lehetősége van az adatokat a
hiteligénylési adatlapon pótolni.

2.3. Az igényléssel kapcsolatos főbb folyamatok
2.3.1. Hallgatói hiteligénylés - HWEB
Hallgatói diákhitel igénylés a HWEB-en, az „Ügyintézés/Diákhitel igénylés” menüponton történik. A
hallgató a felületre lépve, amennyiben már korábban adott le igénylést a tanulmányi rendszeren keresztül, a
program megjeleníti azt/azokat, jelenlegi állapotuk megjelölésével. Új igénylést a „TE Diákhitel igénylés”
gombbal indíthat. A gomb – amennyiben a hallgatóhoz a Szükséges adatok menüpontban leírtaknak
megfelelő képzés tartozik – a hallgatót átnavigálja a DHK oldalára, ahol a szabad, illetve a kötött
felhasználású diákhitel igénylés közül választhat, utóbbit abban az esetben, ha képzései közül valamelyik
és annak finanszírozási formája megfelel a hitel típus jogszabályban előírt feltételeinek. A program a
tanulmányi rendszerben tárolt adatok alapján feltölti azokat a mezőket, amelyekhez talál információt a
rendszerben. A hiányzó adatok pótlására vagy javítására a hallgatónak lehetősége van, így a későbbi
adategyeztetés során érdemes az adatokat pontosan megvizsgálni, illetve szükség szerint az adatlapon, vagy
megfelelő jogosultság esetén a tanulmányi rendszerben javítani.
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Hallgatói webes felület
A tesztelés kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a funkció, jellegéből adódóan, webre ugrással
nem használható, a hallgató nevében kell belépni a webes felületre.

2.3.2. Adategyeztetés (adminisztrátor) - OWEB
Az adategyeztetéshez kialakított felület az Oktatói weben, az „Ügyintézés” menüpont alatt, „Diák Hitel”
néven találjuk. A menüpont csak azoknál a felhasználóknál jelenik meg, akik tagjai a beállítások
bekezdésben említett egyéncsoportnak. A felületen adott hallgatóra keresve tudjuk lekérni a folyamatban
lévő hallgatói igénylések állapotát, illetve adategyeztetést tudunk végezni a kiválasztott igényre
vonatkozóan.
A felület felső részén tudunk konkrét hallgatóra keresni, jelenleg név, (névtöredék) és neptun kód alapján.
A „Hallgató keresése” gombot megnyomva a felső listában láthatóak a találatok. A felső lista a
tanulmányi rendszer alapján adja ki a találatokat, tehát nem biztos, hogy a listában szereplő hallgatónak
van érvényes igénylése.
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Hallgató kiválasztása, kiválasztást követő listázás
A keresés eredményével tudunk a továbbiakban dolgozni. A felső listában lehetőségünk van egyrészt adott
hallgató diákhitel szerződéseinek státuszát megjeleníteni. Ehhez a plusz jelre kattintunk, és a Diákhitel
státusz linket választjuk.

Státusz lekérés
Az eredmény megjelenik az alsó listában.
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Hallgató igénylésének státusza
Amennyiben nincs egyeztethető (feldolgozás alatti) szerződése a hallgatónak, akkor ezt a program szintén
kijelzi.

Az üzenet ablakot bezárva juthatunk vissza a Neptun felületére.
Amennyiben egyeztetni szeretnénk, a felső lista sorában megjelenő, kék színű adategyeztetés linkre
kattintunk. Amennyiben van a hallgatónak feldolgozandó igénylése, akkor a program átnavigál a DHK
felületére, ahol az adott hallgatóra elvégezhetjük az ellenőrzést. Az ellenőrzés folyamat végén, a mentés
követően lezárul a folyamat, a státusz elfogadott lesz, és a továbbiakban már csak a kliens program
statisztikai felületéről lesz lekérdezhető.
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2.3.3. Statisztikák - Kliens
A „Pénzügyek/Diákhitel szerződések (72250)” menüpont alatt két, a tanulmányi rendszerből indított
diákhitel igénylések állapotát jelző felület áll a felhasználók rendelkezésére. A „Hallgató szerződések
(72300)” állapota felületen minden, a Neptunból indított szerződés állapotát meg lehet nézni az
intézményre vonatkozóan. A felületen minden oszlopra szűrési, keresési lehetőség van.
A másik felületen („Diákhitel statisztikák (72350)”) a képzésekre vonatkozó összesítésekről
tájékozódhatunk. Itt (FIR-ben nyilvántartott) szakonként tudjuk megnézni az igénylések statisztikáit, illetve
kötött felhasználású hitel (Diákhitel 2) estében az igényelt összegeket is láthatjuk, szintén képzésenként.
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3. Diákhitel 1 – szabad felhasználású hitel
3.1. Diákhitel engedményezés feltételei
A Diákhitel igénybevételének feltétele a hallgatói jogviszony igazolása a Diákhitel Központ felé (DHK).
Költségtérítéses képzés esetén ezt a legtöbb felsőfokú intézmény csak akkor igazolta, ha a hallgató már
kifizette az előírt összeget. Ilyen feltételekkel megoldhatatlan volt a költségtérítés közvetlen finanszírozása
a Diákhitelből.
A diákhiteles hallgatóknak az igényelt Diákhitel összeg írásbeli megállapodásban rögzített részét
közvetlenül felsőoktatási intézményük számlájára utaltathatják. Ezt az eljárást hivatalosan
„engedményezés”-nek hívják. Az engedményezési adatlapot minden félévben, mind a három félnek
(DHK, intézmény, hallgató) alá kell írnia. A 2012/2013-as tanévtől félévenként felvehető összeg a hallgató
pénzügyi státuszától függetlenül havi 50 000,- Ft, illetve félévenként 250 000 Ft.
Engedményezés során a DHK automatikusan egy összegben utal (őszi félévben október 15-én, tavaszi
félévben március 15-én). Ha a korábban igényelt Diákhitel összeg nem nyújt fedezetet az engedményezési
adatlapon rögzített összegre, de nem lépi át a 250.000 Ft-os összeghatárt, akkor az igénylést automatikusan
abba a kategóriába emeli a DHK, amelyből az engedményezési adatlapon megjelölt összeg kifizethető.
A hallgató úgy is rendelkezhet, hogy a szerződésében szereplő összeg egy részét a DHK közvetlenül az
intézménynek, a fennmaradó részt pedig saját számlájára kéri, ilyen esetben a hitel összeg nagyobb, mint
az engedményezési adatlapon szereplő összeg.
Az engedményezett összeget a DHK az első utalással (őszi félévben legkorábban október 15-én, tavaszi
félévben március 15-án) folyósítja a felsőoktatási intézménynek. Az engedményezésről minden félévben
újra kell rendelkeznie a hallgatónak.

3.2. Engedményezés a Hallgatói Weben
3.2.1. Engedményezési lap elkészítése
A hallgatónak a webes felületen lehetősége van összeválogatni a Diákhitel 1 – engedményezéssel (DH1)
fizetni kívánt tételeit. Mivel a DH1 egy szabad felhasználású hitel, nem kerül kikötésre sem a jogcím
típusa, sem a félév, sem az, hogy a tételnek adott képzésre kell szólnia. Az engedményezést igénybe
vehetik „Államilag támogatott”, vagy „Állami ösztöndíjas” hallgatók is, az igénylés feltétel a Neptunban a
kiírás megléte. Ez utóbbi esetben az engedményezés például regisztrációs díjra, kollégiumi díjra, vagy
egyéb szolgáltatási díjakra is felhasználható.
Létrehozásra került egy új rendszerparaméter PU_ENGEDMENYEZESTINDITHATWEBEN néven. A
paraméternek két állása lehetséges I/N. I állás esetén a hallgatónak lehetősége van engedményezést
indítania a weben, N állás esetén pedig nincs. A paramétert célszerű az engedményezési időszaknak
megfelelően beállítani.
A paraméter állásának függvényében a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton megjelenik egy új gomb
„Diákhitel 1” néven.
Az hallgatónak ki kell jelölnie azokat a tételeket, amelyekre engedményezést szeretne kérni, majd a
„Diákhitel 1” gombra kattintva kezdheti meg az engedményezést.
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Engedményezendő tételek megjelölése

A hallgatónak a felugró ablakban van lehetősége jóváhagyni, majd engedményezni a kijelölt tételeket a
„Rendben” gomb megnyomásával.

Kijelölt kiírások felsorolása, summázása
A „Rendben” gomb megnyomását követően a nyomtatási sablonok közül ki kell választani az intézmény
által használt engedményezési adatlap sablont. A kiválasztott sablon alapján létrejön az Engedményezési
adatlap, melyen a korábbi adatok mellett szerepel az engedményezett összeg és az engedményezés
azonosító is. Több engedményezett tétel esetén minden kiíráshoz azonos engedményezés azonosító
tartozik.
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Nyomtatási sablon kiválasztása

Engedményezési adatlap
Az Engedményezési adatlap letárolásra kerül a hallgatónál az „Információ / Dokumentumok” menüponton,
lehetővé téve a későbbi, és az ismételt nyomtatást.
Ahhoz, hogy a nyomtatvány a webről letölthető legyen, a szükséges az engedményezés nyomtatási sablon
betöltése a kliensbe. A nyomtatvány megtalálható a Neptun portálon. A nyomtatványt a „Szervezeti
egységek / Nyomtatási templatek / Saját templatek (113300)” menüponton „Diákhitel” típussal kell
feltölteni. Mivel megváltozott a működés, az új sablont mindenképpen ki kell helyezni, hogy az új
adatváltozók megjelenjenek.
Az engedményezés létrehozását követően a megjelölt tételek „DH1 státusz”-a „TR-ben igényelve” lesz.
Ebben az esetben a program figyel arra, hogy az engedményezett tételeknél ne legyen a hallgatónak módja
egyéb módú befizetésre.
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DH1 státusz TR-ben igényelve
Amennyiben van folyamatban lévő engedményezése a hallgatónak, akkor a program nem engedélyezi
újabb engedményezés kezdeményezését.
Az engedményezett tételek más módon való befizetésére nincs lehetősége a hallgatónak.

Folyamatban lévő engedményezés esetén befizetéskor, újabb engedményezés indításakor
A tételek kijelölésekor a program figyeli a 250.000 Ft-os összeghatárt. Ha a hallgató által kijelölt tételek
meghaladják a 250.000 Ft-os összeghatárt, akkor erre a program figyelmezteti a hallgatót és nem jön létre
az engedményezés.

Engedményezés maximális összege 250.000 Ft
Ha a kijelölt kiíráshoz befizető szervezet tartozik és a PU_CSAKBEFIZETOSZERVFIZETHET paraméter
állása I, akkor a kijelölt tételeket összesítő felugró ablakban az érintett tétel megjelölésre kerül. A program
megkérdezi a hallgatót, hogy a megnevezett tétel kihagyásával is folytatni kívánja-e az engedményezést.

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.8.

Oldalszám: 15 / 54

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

DIÁKHITEL

A kiíráshoz befizető szervezet tartozik, ezért engedményezés nem készíthető
A generált adatlapot a hallgató bármikor megtekintheti, kinyomtathatja az „Információ/Dokumentumok”
menüpontról. Az engedményezési lap „DH1 Engedményezés” típussal található meg a felületen-. A
fájlnév tartalmazza az adott engedményezési időszakra vonatkozóan a hallgató Neptun kódját és a félévet
az alábbi formátumban: NEPTUNKOD_DH1_FELÉV.pdf. A dokumentumhoz tartozó „Leírás” mezőbe is
bekerült a félév információ az alábbi formátumban: NEPTUNKOD DH1 FELEV.
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3.2.2. Engedményezés befogadása a Tanulmányi Hivatalban
A hallgatónak nem elég elkészíteni az engedményezést a weben, hanem a Tanulmányi Hivatalba be kell
vinnie az Engedményezési adatlapot három példányban. Itt az ügyintéző az adatok ellenőrzését követően
jóváhagyja az engedményezést, melyet a kliens programban kell elvégezni.
A befogadás azt jelenti, hogy a hallgató által a weben kezdeményezett engedményezést az intézmény
jóváhagyja.
Erre a „Hallgatók / Kiírt tételek (12400)” -as felületen a „Diákhitel” tabulátor fülön van lehetősége az
ügyintézőnek a „Szerkeszt” gomb megnyomását követően a „Befogad” gomb megnyomásával. A
„Befogad” gomb megnyomását követően a „Mentés” gombra kell kattintani. Mentést követően az
befogadott engedményezés azonosítóhoz tartozó tételek DH1 státusza „TR-ben igényelve”-ről „TO
elfogadta”–ra módosul.

Engedményezés elfogadása – Befogad

To elfogadta
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3.3. Engedményezés kliens oldalról
A programban lehetőség van a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” menüpont alatt a
hallgató aktív kiírásairól engedményezési eljárást indítására. A program nem enged a maximálisan
felvehető 250.000 Ft-os DH1 összegénél nagyobb összegre engedményezést indítani.

3.3.1. Az engedményezés elvégzésének menete
A „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” felületen a „Diákhitel” tabulátor fülön van
lehetősége engedményezést kezdeményeznie az ügyintézőnek.

Engedményezendő tételek kiválasztása

Az engedményezni kívánt tételek kijelölését követően az „Engedményezés” gombra kattintva
engedményezhet az ügyintéző. Az „Engedményezés” gomb megnyomására a felhasználó felugró ablakban
tudja kiválasztani, hogy a hallgatónak melyik képzésére szeretne engedményezést készíteni. A képzés
kiválasztását követően kiválasztható az engedményezési nyomtatvány.
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Képzés választás Engedményezéshez

Az „Engedményezés” gombra kattintva a rendszer egyedi azonosítót generál a kijelölt kiírásokhoz, a
kiírások DH1 státusza „TO elfogadva” lesz, és legenerálásra kerül az azonnal nyomtatható
Engedményezési adatlap.

Nyomtatási sablon kiválasztása
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Az Engedményezési adatlapon a hallgató személyes- és képzési adatai mellett megjelenik az
engedményezés összege (kijelölt tételek summája) és az engedményezési azonosító.

To elfogadta
Az engedményezés befogadása a kliensben történő engedményezéskor automatikus, míg a weben történt
engedményezésnél a „Befogad” gomb megnyomását követően történik meg („TR-ben igényelve”
státuszból „TO elfogadta”).
A kliensben indított engedményezéskor is tiltja a program a más módon történő teljesítést és a 250.000 Ftos összeghatár átlépését.
A kiírás DH1 státuszai az alábbiak lehetnek:
 „TR-ben igényelve”: a hallgató engedményezte a diákhitel igénylést a HWEB-en
 „TO elfogadta”: a TO elfogadta az engedményezést
 „Diákhitelnek feladva”: a TO feladta a diákhitel felé a hallgató igénylését
 „Elfogadva”: A DHK igazolja vissza, elfogadta az igénylést
 „Visszautasítva”: A DHK elutasította a diákhitel igénylést
További ellenőrzések:
 Engedményezési időszakonként egy engedményezés indítható.
 A kiírás összege nem haladhatja meg a 250.000 Ft-ot.
Megszorítások:
 Engedményezési eljárás indítása után a hallgató nem bonthatja meg a kiírást.
 Engedményezési eljárás indítása után a hallgató a kiírást a webes felületen nem tudja befizetni.
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Engedményezési eljárás indítása után a hallgatónak nincs lehetősége az engedményezett tételeire
Diákhitel 2-t igénybe venni.
Engedményezési eljárás indítása után a hallgatónak nincs lehetősége befizetőt beállítani.

Jóváírás
 A program engedi a Diákhitel 1-ből teljesített tételek jóváírását, mivel a hitel szabad felhasználású,
ezért visszautalható a hallgatónak.

3.3.2. Diákhitel engedményezés visszavonása
Diákhitel engedményezés visszavonása a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek (12400)”
„Diákhitel” tabulátorfül alatt található „Visszavonás” gomb megnyomásával lehetséges visszavonáskor
minden olyan kiírásnál visszavonásra kerül az engedményezés, amely a visszavont engedményezési
azonosítóhoz kapcsolódik.
Az engedményezés visszavonásra addig van lehetősége az ügyintézőnek még a kiírás „DH1 státusz”-a
„TR-ben igényelve”, vagy „TO elfogadva”.

Visszavonás
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Visszajelző üzenet

3.4. Diákhitel központ felé export állomány készítése
Az intézménynek a „Szervezeti egységek / Diákhitel engedményezés (29350)” és a „Pénzügyek / Diákhitel
engedményezések / DiákHitel engedményezés (29500)” felületen van lehetősége a DHK felé export állomány
előállítására.

Diákhitel engedményezés menüpont
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Az „Exportálás” gombra kattintva a rendszer a következő struktúrában elkészíti a feladási állományt:
A feladási állomány tartalma:
 Kiírás azonosító
 Hallgató neve
 Anyja neve
 Összeg
 Neptun kód

3.5. Diákhitel Központtól érkező XML állomány importálása
A „Diákhitel engedményezés (29350, 29500)” menüponton az „Importálás” gombra kattintva van
lehetőség a DHK-tól kapott XML állomány betöltésére. Az állományban szereplő kiírás azonosító alapján a
rendszer beállítja az adott kiírás megfelelő diákhiteles státuszát.

3.6. Diákhitel befizetések kézi teljesítése
A „Diákhitel engedményezés kézi teljesítése (31050)” menüponton van lehetőségünk a kiírt tételek
státuszának átállítására.
Kézi teljesítést akkor kell alkalmazni, amikor beolvasásra került az engedményezést visszaigazoló
állomány és megérkezett az intézmény számlájára az engedményezés összege!

Diákhitel engedményezés kézi teljesítése
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3.6.1. A diákhitel kézi teljesítésének folyamata

Kézi igazolás

Banki dátum megadása
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Üzenet a teljesítés elvégzéséről
A diákhitel engedményezés után a tétel státusza teljesített lesz.
A hallgatónál a „Kiírt tételek / Elvégzett műveletek (274300)” és a (12500) menüpontban az „Alapadatok”
fül alatt a „Fizetés típusa” mezőben „Engedményezés kézi teljesítéssel” jelenik meg.

Engedményezés kézi teljesítéssel
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3.7. Diákhitel befizetések teljesítése gazdasági rendszer által
A „Diákhitel engedményezés (29350, 29500)” menüponton van lehetőségünk a gazdasági rendszertől
kapott Diákhiteles állomány beolvasására. Az intézmény gazdasági rendszere alapján a TÜSZ, vagy SAP
gombokat kell alkalmazni.
A gazdasági rendszertől kapott állomány beolvasását követően a tételek státusza teljesített lesz. A teljesítést
követően el kell készíteni a válaszállomány a könyveléshez a gazdasági rendszer részére.
Fontos, hogy a gazdasági rendszertől kapott állomány beolvasását meg kell előznie a Diákhitel
Központtól kapott xml állomány beolvasásnak, mely rendezi a kiírások diákhitel státuszát!

Gazdasági rendszertől kapott állomány beolvasásra, válaszállomány készítése
EOS gazdasági rendszer esetén eltérés, hogy a válasz állományba a tranzakció banki dátuma kerül
feladásra a készítés aktuális dátuma helyett a gazdasági rendszer felé.
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4. Diákhitel 2 – kötött felhasználású hitel
4.1. Diákhitel 2 igénybevételének feltétele
A Diákhitel 2 (DH2) igénybevételének feltétele az aktív hallgatói jogviszony létesítése „Önköltséges”
vagy „Állami részösztöndíjas” pénzügyi státuszú képzésen. A DH2 egy kötött felhasználású hallgatói hitel,
mely kizárólag a hallgató költségtérítés típusú („Költségtérítés” és „Önköltség” típusú jogcím esetén)
kiírásainak fedezete céljából vehető igénybe. A DH2 kizárólag, közvetlenül az intézmény fő számlájára
kerül átutalásra. Az engedményezéshez hasonlóan, félévente meg kell ismételni a DH2 igénylést.
A DHK az egyeztetéseket követően a DH2 összegét automatikusan egy összegben folyósítja az intézmény
részére.

4.2. Szerződésszám rögzítése
A Neptunos folyamat kialakításakor az volt a fő szempont, hogy a folyamat minden szereplője számára,
beleértve a gazdasági rendszert is, a lehető legkorábban és legátláthatóbb módon jelezni lehessen, hogy a
hallgató a számára előírt költségtérítést Diákhitel 2 segítségével szeretné rendezni, részben, vagy egészben,
ha részben, akkor milyen arányban.
A fentiek végrehajtása érdekében a tanulmányi rendszerben a DH2-vel fizetendő tételek megjelölésére
kialakításra került, hogy az adott kiíráshoz, kiírásokhoz feltölthető a DH2 szerződésszám. Azon kiírások,
melyekhez kapcsolóan feltöltésre kerül a szerződésszám, kizárólag DH2-vel fizethetőek be, más módon
nem. Csak („Költségtérítés” és „Önköltség” típusú kiírások jelölhetőek meg a szerződésszámmal.

4.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en
Intézményi beállítás függvényében a HWEB-en a „Pénzügyek/ Beállítások” menüponton látható egy új
tabulátorfül „Diákhitel2” néven. Ezen a felületen van lehetősége a hallgatónak a Diákhitel2 szerződésszám
rögzítésére, majd ezt követően a „Költségtérítés” és „Önköltség” típusú kiírásaihoz a szerződésszám
hozzárendelésére az adott kiíráson állva a Lehetőségeknél (+) a „Diákhitel2” linken van lehetősége.
A HWEB-en a szerződésszám feltöltésének lehetőségét az intézmény szabályozhatja a
DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter segítségével, melynek állása meghatározza a
„Diákhitel2” tabulátorfülnek a láthatóságát is.
A paraméternek három állása lehetséges:






0: A HWEB-en nem látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül. A
hallgatónak nincs lehetősége Diákhitel 2 szerződésszámot-t rögzítenie a weben a kiírásaihoz
kapcsolódóan.
1: A HWEB-en látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül. A
hallgató megadhatja a Diákhitel 2 szerződésszámot, melyet hozzárendelhet a kiírásaihoz. Az itt
megadott szerződésszám módosítható a hallgató által.
2: A HWEB-en látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül. A
hallgató megadhatja a Diákhitel 2 szerződésszámot, melyet hozzárendelhet a kiírásaihoz. Az itt
megadott szerződésszám nem módosítható a hallgató által.
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Amennyiben az intézmény engedélyezi (1-es, 2-es paraméterállás), akkor a hallgatónak a „Pénzügyek /
Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátor fülön lehetősége van felrögzítenie a Diákhitel2
szerződésszámát. A szerződésszám rögzítését követően a lehetősége van a költségtérítéses/önköltséges
kiírásához, kiírásaihoz kapcsolódóan a felületen felrögzített szerződésszám hozzárendelésére, jelezve ezzel,
hogy mely kiírását, kiírásait szeretné DH2-vel rendezni.
A szerződésszám hozzárendelésre a „Pénzügyek / Befizetések” menüpontban a költségtérítés típusú
kiíráshoz kapcsolódóan a Lehetőségeknél (+) a „Diákhitel2” linkre kattintva van lehetősége a hallgatónak.

4.2.1.1. DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter állás 0
A DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter 0 állása esetén:
-

Nem látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátor fül.
Inaktív a „Pénzügyek / Befizetés” felületen a Lehetőségeknél (+) a „Diákhitel2” link. Ebben az
esetben a hallgatónak nincs lehetősége a DH2 szerződésszámot rögzítenie a weben.
Ebben az esetben a szerződésszám rögzítésére csak a kliensben van lehetőség.

0 állás esetén nem látható a Pénzügyek/Beállítások menüponton a Diálhitel2 tabulátorfül

0 állás esetén inaktív a Diákhitel2

4.2.1.2. DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter állás 1
A DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter 1 állása esetén:
-

Látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátorfül.
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A HWEB-en aktív a „Pénzügyek / Befizetés” felületen a Lehetőségeknél (+) a „Diákhitel2” link.
A hallgatónak lehetősége van a szerződésszám rögzítésére, módosítására, törlésére, majd a
kiíráshoz rendelésére.

1 állás esetén látható a Pénzügyek/Beállítások menüponton a Diálhitel2 tabulátorfül
A szerződésszám megadását ellenőrző algoritmus vizsgálja mentéskor. Ezzel az is kizárható, hogy a
hallgató nem tudja esetlegesen a DH1-es szerződésszámát feltölteni a „Diákhitel2 szerződésszám” mezőbe,
mivel az egy másik sorszámtartományban szerepel, nem felelve meg az ellenőrző algoritmusnak.

1-es állás esetén aktív a Lehetőségek/Diákhitel2 link
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Ebben az esetben a felugró ablakban a hallgatónak lehetősége van a korábban rögzített DH2
szerződésszámot hozzárendelnie az önköltséges vagy állami részösztöndíjas képzésére vonatkozó, aktív
státuszú, költségtérítés/önköltség típusú kiírásaihoz. A hozzárendelést követően lehetősége van a
szerződésszám módosítására, törlésére egészen addig, még a kiírás DH2 státusza „Elfogadva”, vagy
„Elutasítva” nem lesz. Amennyiben a tétel DH2 státusza „Elfogadva” lesz, akkor Lehetőségeknél (+) a
„Diákhitel2” link inaktív lesz.

Szerződésszám hozzárendelése kiíráshoz
Szerződésszám megadását követően a kiírás DH2 státusza „Egyeztetés” lesz. Ebben az esetben a „Befizet”
jelölőnégyzet inaktív lesz, tehát más módon nem tudja a hallgató a kiírást teljesíteni, a program nem
engedélyezi az egyéb módon történő befizetést.

Szerződésszám megadása után a DH2 státusz: Egyeztetés
Amennyiben módosítani szeretné a hallgató a megadott szerződésszámot, akkor a „Pénzügyek /
Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátorfülön teheti meg a szerződésszám átírásával. Ebben az
esetben azoknál a kiírásoknál ahol korábban hozzárendelésre kerül a Diákhitel2 szerződésszám frissülni
fog a hozzárendelt érték a módosításnak megfelelően.

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 1.8.

Oldalszám: 30 / 54

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

DIÁKHITEL

Törlésre két fele módon van lehetőség:
1. Diákhitel 2 szerződésszám törlése a Diákhitel 2 tabulátor fülön:
Ebben az esetben a törlésre kerül a hallgatónál a megadott Diákhitel 2 szerződésszám a
beállításoknál, melynek következtében azoknál a kiírásoknál is törlésre kerül a szerződésszám,
melyekhez hozzárendelte a hallgató a szerződésszámot (amennyiben még a kiírás DH2 státusza
nem „Elfogadva”, vagy „Elutasítva”). Tehát fizikai törlésre kerül a szerződésszám a rendszerben.
2. Diákhitel 2 szerződésszám törlése a kiírásnál a Diákhitel 2 linken:
Ebben az esetben a hallgató a kiírásához tartozó szerződésszám kerül törlésre, megszüntetve a
szerződésszám – kiírás összerendelést

4.2.1.3. DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter állás 2
A DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter 2 állása esetén:
-

Látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátorfül.
A HWEB-en aktív a „Pénzügyek / Befizetés” felületen a Lehetőségeknél (+) a „Diákhitel2” link.
A hallgatónak lehetősége van a szerződésszám rögzítésére, majd a kiíráshoz rendelésére.
Módosításra, törlésre nincs lehetősége.

Kettes paraméter állás esetén a hallgató az egyes állással megegyező módon tudja rögzíteni a kiíráshoz a
szerződésszámot a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a „Diákhitel2” tabulátorfülön. Mentést
követően a hallgatónak nincs lehetősége módosításra, törlésre, melyre a hallgatót információs panel
figyelmezteti.

2 állás esetén látható a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton a Diálhitel2 tabulátorfül, módosítás,
törlés nem lehetséges
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A szerződésszám hozzárendelését követetően („Rendben” gomb) a hallgatónak nincs lehetősége
módosításra, törlésre. A mentés után a szerződésszám mező inaktív lesz. Amennyiben módosítás, vagy
törlés szükséges, akkor azt az ügyintéző a kliensprogramból megteheti.

Szerződésszám módosítására, törlésére nincs lehetőség

4.2.1.4. Inaktív a Diákhitel2 szerződésszám rögzítés
Bizonyos esetekben akkor is inaktív a Lehetőségeknél
DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter állása nem 0.

(+)

a

„Diákhitel2”

link,

ha

a

Inaktív a Diákhitel2 link, ha:
 a hallgató pénzügyi státusza nem „Önköltséges” vagy „Állami részösztöndíjas” azon a képzésen,
amelyen belépett a tanulmányi rendszerbe,
 nem „Költségtérítés” és „Önköltség” típusú jogcímhez tartozik a kiírás pénzügyi kódja,
 a kiíráshoz DH1 státusz tartozik,
 a tétel státusza „Teljesített”,
 a kiírás diákhitel státusza „Elutasítva”.
Amennyiben a PU_CSAKBEFIZETOSZERVFIZETHET paraméter állása I és a kiíráshoz befizető
szervezet tartozik, akkor arra a tételre a hallgatónak nincs lehetősége rögzíteni a DH2 szerződésszámot. A
program a hallgatót figyelmezteti arra, hogy a kiíráshoz befizető szervezet tartozik.

A kiíráshoz befizető szervezet tartozik
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4.2.2. Szerződésszám rögzítése kliensben
Az ügyintézőnek a DK_2_HALLGATOSZERZODESSZAM paraméter állásától függetlenül van
lehetősége a DH2 szerződésszám rögzítésére a kliens programban.
Amennyiben az intézmény Diákhitel igénylés átvevőhely, akkor akár azonnal, a DH2 igénylés leadásakor
az ügyintéző rögzítheti a szerződésszámot a hallgató által DH2-vel fizetni kívánt kiíráshoz.
A „Hallgatók (5400)” menüponton az „Egyéb” tabulátorfülön van lehetősége a felhasználónak a hallgatóra
vonatkozó szerződésszám rögzítésére.

Hallgatóra vonatkozó szerződésszám rögzítés
A szerződésszám-kiírás összerendelés csak a weben keresztül lehetséges. Adott kiíráshoz Diákhitel 2
szerződésszám rögzítésére a „Hallgatók / Hallgató pénzügyei / Kiírt tételek (12400)” menüponton a
„Diákhitel” tabulátor fülön van lehetőség. A „Diákhitel” felület két részre oszlik, „Diákhitel 1” és
„Diákhitel 2”. A „Szerkeszt” gomb megnyomását követően „Diákhitel 2” –nél van lehetőség a DH2
rögzítésére a „Szerződésszám” mező feltöltésével. A megadott szerződésszám értékét mentéskor ellenőrző
algoritmus vizsgálja.
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Szerződésszám rögzítése
Amennyiben a felhasználó nem megfelelő formátumú szerződésszámot ad meg, akkor a program
figyelmezteti erre a felhasználót.

Figyelmeztetés hibás formátumú szerződésszám esetén
A szerződésszám törlésére a „Szerkeszt” gomb megnyomását követően „Diákhitel 2” –nél van lehetőség a
„Törlés” gomb megnyomásával. Ekkor törlésre kerül a kiíráshoz kapcsolódó DH2 szerződésszám és a tétel
DH2 státusza.
Amennyiben egy kiírásban kitöltésre került a Diákhitel 2 szerződésszám, a "Kiírt tételhez befizető
rendelése" felülteken a „Szerkeszt" gomb inaktív, tehát ebből az irányból semmilyen kiírás adat nem
módosítható, így befizető sem adható meg addig, amíg a szerződésszám nem került törlésre a kiírásból.
Lehetőség van arra, hogy bizonyos szerepkörök esetén tiltásra kerüljön a Diákhitel 2 szerződésszámmal
összerendelt kiírások szerkesztése. Az „Adminisztráció/Felhasználó szerepkörhöz rendelése/Szerepkörök
(53650)” menüponton az „Egyedi jogosultságbeállítás” tabulátor fülön lehetséges a „DH2 nem
módosítható” egyedi jogosultság szerepkörhöz rendelése.
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DH2 nem módosítható egyedi jogosultság beállítása
Amennyiben egy szerepkörnél beállításra kerül ez az egyedi jogosultság, akkor továbbiakban a
szerepkörhöz rendelt felhasználó számára a „Kiírt tételek (12400,106200,256700,172300,105200)
menüpontokon nem látható a „Szerkeszt” gomb azoknál a tételeknél, melyek DH2-es szerződésszámot
tartalmaznak.
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Diákhitel 2 szerződésszám esetén nem látható a Szerkeszt gomb a kiírásnál
Amennyiben egy kiíráshoz Diákhitel2 szerződésszám tartozik, akkor a „Hallgatók/Hallgató
pénzügyei/Kiírt tételhez befizető rendelése (12450)” menüponton inaktív a „Szerkeszt” gomb. Nem
lehetséges a befizető hozzárendelés mindaddig amíg nem tartozik a kiíráshoz szerződésszám.

Diákhitel 2 szerződésszám esetén nem látható a Szerkeszt gomb a kiírásnál
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4.2.3. Szerződésszám rögzítése megosztott tétel esetén
Előfordulhat olyan eset is, amikor a hallgató nem a teljes költségtérítési díját szeretné DH2-vel fizetni. Ha a
webes felületen a hallgató rögzítheti a szerződésszámot, célszerű engedélyezni a befizetési pénzügyi
kódoknál a tétel megosztás, hogy a hallgató meg tudja magának bontani a tételt. Megosztott tétel esetén a
szerződésszám több részlethez is rögzíthető. Főkiírásba nem rögzíthető szerződésszám!
Amennyiben az intézmény nem engedélyezi a weben a tételmegbontást, akkor az ügyintéző hallgatói kérés
alapján megbonthatja a kiírást.
Amennyiben az intézmény több részletben írja ki a hallgató költségtérítését, abban az esetben több
kiíráshoz is rögzíthető a szerződésszám, mindkét irányból.
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4.4. DHK egyeztetés DH2 esetén
A Diákhitel 2-es adategyeztető állományokat Diákhitel 1-el azonos felületen, a „Diákhitel kérelmek
(276000)” menüponton kell beolvasni.

Adategyeztető állomány beolvasása XML Beolvasás gombbal
A program a fájlnév alapján kezeli, hogy a válasz xml-t a Diákhitel 1 vagy 2 formátumban kell-e generálni.
Az xml állományba új mezők kerültek:
-

„Adóazonosító jel”: a program ezt követően az automatikus egyeztetésnél ezt tekinti elsődleges
adatnak

-

„Szerződésszám”: a hallgató szerződésszáma, csak a DH2 fájlban kapjuk meg az értéket

-

„Igényelt összeg”: a hallgató által a Diákhitel Központ felé leadott szerződésén szereplő igényelt
hitelösszeg, csak a DH2 fájl esetén kerül felöltésre a kérdés fájlban

-

„Jogosult”: igaz/hamis értékkel a Diákhitel által küldött, kizárólag tájékoztató jellegű adat, hogy a
hallgató az xml generálás pillanatában jogosult- e a diákhitelre

-

Változás még, hogy a program és a DHK innentől kezdve a képzés FIR kódját használja a képzések
egyeztetésekor, ezért azokat érdemes lesz a FIR2 képzés terítés után feltölteni.
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Adategyeztetés
A beolvasást követően az egyeztetés a szokásos módon történik, annyi kiegészítéssel, hogy a hallgató
képzésének azonosítását követően a program a DK_2_KIIRASOSSZEGKEZZELTOLTHETO paraméter
„N” állasa esetén feltölti a hallgató adott képzésén, adott félévre szóló, költségtérítés/önköltség jogcímhez
rendelt, aktív státuszú kiírásainak összegével a válasz fájlba kerülő, „Fizetendő” mező értékét. A program
figyel arra is, hogy a summa összegből kihagyja azokat az amúgy a fenti feltételeknek megfelelő tételeket,
amelyekhez befizető szervezetet rendelt a hallgató vagy az ügyintéző, de csak akkor, ha a
PU_CSAKBEFIZETOSZERVFIZETHET paraméter állása „I”.
Amennyiben a DK_2_KIIRASOSSZEGKEZZELTOLTHETO paraméter állása I, az ügyintéző kézzel
töltheti fel a „Fizetendő” mezőt. Ezt csak a pénzügyi modullal nem rendelkező intézményeink számára
javasoljuk, mert különben a további pénzügyes logikák sem érvényesülnek!
A válasz generálásakor a program a DK_2_VALASZGENERALAS paraméter állásától függően jár el a
hallgatók kiírásaival kapcsolatosan. A Diákhitel2 típusú kérdés kötegek esetén a „Diákhitel kérelmek
(276000)” menüponton a DK_2_VALASZGENERALAS paraméter 1, 2 állása esetén a
válaszgeneráláskor, amennyiben egy megosztandó tételhez számla tartozik, akkor a visszajelző üzenetben
megjelenítésre kerül a problémás tételre vonatkozóan a hallgató „Neptun kód”-ja, a kiírás „Egyedi
azonosító”-ja, a kiírás „Összeg”-e és a kapcsolódó „Számla sorszám”-a.
Értékei:
-

-

0: DK2 válasz esetén nem töltjük a szerződésszámot a kiírásba,
1: DK2 - "Bejelentkezett. A hallgató az aktuális félévre bejelentkezett. Megkezdi, illetve folytatja
tanulmányait." válasz esetén töltjük a hallgató kiírásába a szerződésszámot, a kisebb összegnek
megfelelően,
2: minden válasznál töltjük a szerződésszámot, akkor is, ha „Később” státuszt küldünk vissza.
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Amennyiben a kisebb összeg nem egyezik meg a hallgató kiírásainak összegével, akkor a program a kiírást
megosztja, és a részkiírásba teszi be a szerződésszámot. (Mivel a minimum összeg az, amit az intézmény
írt elő a hallgatónak, csak negatív irányban fordulhat elő eltérés.)
Az összegek közül a DHK is a kisebb összeget veszi figyelembe minden esetben, és az lesz az utalás
összege.
Mivel az intézményeknél előállhat az az eset, hogy a hallgatók kiírásainak összege még nem végleges, a
felületre kikerült egy „TO később válaszol” gomb is, amely a kijelölt tételekre vonatkozóan a „Később”
választ generálja, függetlenül attól, hogy a hallgatónak milyen tanulmányi státusza van az adott félévben.
Amennyiben az adategyeztetés során kiderül, hogy a hallgató pénzügyi státusza nem felel meg a Diákhitel
2 igénylési feltételnek (nem önköltséges vagy állami részösztöndíjas), akkor a DH válaszgenerálás során
nem kerül a hallgató kiírásába feltöltésre a szerződésszám.
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4.6. Diákhitel 2 folyósítás visszaigazolás
A DH2 folyamat következő lépése, hogy közvetlenül az utalást megelőzően az intézmény kap még a
Diákhitel Központtól két visszaigazoló fájlt, hasonlóan a DH1 engedményezéshez. Ezeket a fájlokat a
„Pénzügyek / Diákhitel 2 (64400)” vagy a „Szervezeti egységek /Pénzügy / Diákhitel 2 (66850)”
menüpontokon kell beolvasni az „Import” gombra kattintva.
A két fájlban külön küldi meg a DHK azokat a tételeket, amelyek utalásra kerülnek, továbbra is
szerződésszámmal, illetve itt szerepel a végső összeg is, amely utalásra kerül majd az intézmény
főszámlájára. Folyósító állomány formátumra példa: dk2_INT2012II_289u.xml
Az utalás előtti visszaigazoló állomány beolvasásakor még egyszer fut az algoritmus, és a ráépülő pénzügyi
logika, a program ezt az állományt tekinti véglegesnek. Amennyiben a fájlban szereplő összeg nagyobb,
mint a hallgató kiírásának értéke, akkor nem kerül beolvasásra az állomány. A program hibaüzenet
keretében jelzi a problémás hallgatót a felhasználónak. Amennyiben a fájlban szereplő összeg kisebb, mint
a hallgató megfelelő kiírásának értéke, akkor a fájlban szereplő összeg alapján megtörténik a megosztást.
Az eljárásba beépítésre került, hogy amennyiben adott hallgatónál több kiíráshoz, nagyobb értékben van
rögzítve szerződésszám, mint a Diákhitel Központ által utalt összeg, akkor a megfelelő kiírások
státuszolását követően a fennmaradó kiírásokból törlésre kerül a szerződésszám és a diákhitel2 státusz.
A problémás sorok kapcsán a program egy részletes hibalistát ad vissza, a teljes állományra vonatkozóan.
Fontos, hogy a teljesítés (kézi, gazdasági rendszer általi) nem lehetséges mindaddig, amíg a hibás sorok
javításra nem kerülnek a rendszerben!
Amennyiben visszaigazoló állományban nagyobb összeg szerepel egy adott szerződésszámra vonatkozóan,
mint ami a Neptunban, akkor a fájl beolvasása nem lehetséges.
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DHK-tól kapott visszaigazoló állomány beolvasása
A másik fájl, szintén szerződésszámmal az elutasított igényeket tartalmazza. Az utóbbi esetében beállításra
kerül a kiírásnál az „Elutasítva” státusz, feltöltésre kerül az elutasítás oka, majd törlésre kerül a kiírásból a
szerződésszám, felszabadítva ezzel a tételt az egyéb módon való fizetés érdekében kliensben és weben
egyaránt. Elutasító állomány formátumra példa: dk2_INT2012II_290nm.xml
A DH2-es folyósítást visszaigazoló állományokat kötelező beolvasni a kézi-és gazdasági rendszer
általi teljesítést megelőzően!

4.6.1. DH2 státuszmódosulás
Az ügyintéző és a hallgató a kiírás DH2 státusza alapján nyomon követheti a DH2-vel történő
finanszírozást. A szerződésszám rögzítésekor a kiírás DH2 státusza „Egyezetés” lesz.
Ezt követően státusz módosulás a DHK által küldött folyósítást visszaigazoló XML beolvasását követően
történik. Ebben a fájlban igazolja vissza a DHK, hogy rendben van-e a hallgató DH2 igénylése.
A fájl alapján a kiírás DH2 státusza az alábbi lehet:
• Elfogadva - DH2 által visszaigazolva, elfogadva
• Elutasítva - DH2 által visszaigazolva, elutasítva
Elutasítás esetén a program törli a kiírásból a szerződésszámot, és felszabadítja a tételt, hogy más módon
befizethető legyen.
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4.8. Diákhitel 2 befizetések teljesítése
A DH2-es kiírások teljesítésére két féle lehetőség van:
 Kézi igazolás - gazdasági rendszert nem használó intézmények
 Gazdasági rendszer általi – TUSZ, EOS, SAP, GIR gazdasági rendszert használó intézmények
esetén

4.8.1. Kézi teljesítés
A „Pénzügyek / Diákhitel 2 (64400)” vagy a „Szervezeti egységek / Pénzügy / Diákhitel 2 (66850)”
felületeken van lehetősége a felhasználónak teljesíteni a „Kézi igazolás” gombbal azokat a tételeket,
melyek átutalásra kerültek az intézményi főszámlára. A program csak azokat a kiírások engedi teljesíteni,
melyek DH2 státusza „Elfogadva”. Amennyiben nem történt meg a DHK által küldött folyósítást
visszagazoló xml állomány beolvasása, akkor a program nem engedélyezi a kézi teljesítést. Visszajelző
üzenetben figyelmezteti a felhasználót, hogy a kiírás DH2 státusza nem „Elfogadva”.

Visszajelző üzenet kézi igazoláskor nem Elfogadott DH2 státusz esetén

4.8.2. Gazdasági rendszer által
A gazdasági rendszerbe történő feladás ugyan úgy történik, mint a DH1 engedményezés esetében.
A kommunikáció a gazdasági rendszer és a Neptun között a DH2 szerződésszámon keresztül történik.
A gazdasági rendszer általi teljesítés nem engedélyezett a folyósítás visszaigazolós fájl beolvasásáig.
A TUSZ gazdasági rendszert használó intézményeknél a teljesítési folyamatba beépítésre került egy
félévválasztó mező. A félévválasztó beépítésére azért volt szükség, mert a TUSZ állomány fejadataiban
nem szerepel félév úgy, mint a Diákhitel Központtól kapott állományoknál, ezért a fájl beolvasásakor a
program félévtől függetlenül ráfutott minden olyan tételre ahol szerepelt az adott szerződésszám. A
továbbiakban a kiválasztott félévre vonatkozóan fog lefutni az ellenőrzés.
A „Diákhitel 2 (64400, 66850)” felületeken a „TUSZ beolvasás” gomb megnyomását követően felugrik
egy félévválasztó ablak ahol meg kell adni azt a félévet, amelyre a teljesítés vonatkozik.
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5. Diákhitel XML egyeztetés
A DHK (Diák Hitel Központ) által küldött hallgatói egyeztetés kérdés csomagot (XML állomány) az
ügyintézőnek a „Diákhitel kérelmek (276000)” felületen van lehetősége beolvasni feldolgozásra. A
program a beolvasott kérdésekre az adatbázis alapján megválaszolja, hogy az adott hallgató a megadott
szakon és féléven milyen státusszal szerepel.
Az egyeztetés működtetésének lépései:
 A kérdéscsomag állomány beolvasása
 Automatikus ellenőrzés
 Az esetlegesen kézi egyeztetésre utalt hallgatók és szakok kézi azonosítása
 Válasz állomány készítése

5.1. Diákhitel kérelmek
5.1.1. A kérdéscsomag állomány beolvasása
A Diákhitel modullal a fastruktúrában a „Diákhitel kérelmek (276000)” menüpont alatt találkozhatunk.

Diákhitel kérelmek
Egy új kérdés csomag beolvasása az „XML-Beolvasás” gombbal indítható. Ekkor a megjelenő ablakból
kell kiválasztani a megfelelő XML állományt.
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XML állomány megnyitása
A beolvasás kezdetekor a rendszer a következőket ellenőrzi:
 Kar kódja (OFI)
 Félév
 Az állomány neve előfordult-e már
 Megegyezik-e a feltett kérdések száma és az ellenőrző összeg
Ha valamely feltétel nem teljesül, akkor arról a rendszer üzenetet küld.

Példa a sikertelen beolvasás hibaüzenetre
(Ha a program más hibát észlel, akkor az üzenet szövege természetesen arra vonatkozik.) A sikeres
állomány beolvasásról is küld a rendszer üzenetet.
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Sikeres beolvasás
A felületen megjelenítjük a beolvasott file adatait: a file nevét, a kérdések dátumát, az érvényesség
dátumát, azt, hogy melyik intézményre (karra) vonatkozik, a kérdések számát, illetve a félévet, amelyre a
kérdéssor vonatkozik.
A Statisztika az adott xml mindenkori állapotáról ad információt, majd a válasz generálása után innen
tájékozódhatunk az elküldött állomány tartalmáról.
A válasz XML készítésének („Válasz készítése” gomb) folyamata a későbbiekben kerül bemutatásra.

5.1.2. Kérdés csomag törlése
Lehetőség van a DHK-tól érkező kérdés csomagok törlésére, a „Törlés” gombra kattintva.

5.2. Kérdések megtekintése
A diákhitel modulban egy felületen nyílik lehetőség a kérdések megtekintésére, a válaszok automatikus és
kézi egyeztetésére, illetve az egyeztetés után a válaszok megtekintésére.

Kérdések - Válaszok felület
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Nagyon fontos, hogy ezen a felületen azon állomány kérdéseit láthatja a felhasználó, amelyet a „Diákhitel
kérelmek (276000)” pontban kiválasztott. Erre utal az ablak felső részén lévő felirat is. Itt pontosan azok az
adatok jelennek meg, melyek a beolvasott állományban voltak.
A felület méretezhető, ha középen (a nyíl mellett) feljebb húzzuk a vonalat, a kiválasztott kérdésre
vonatkozó kérdés és válasz adatok egészben látszanak.

5.2.1.1. Új mezők a kérdések felületen
A Diákhitel 2 (DH2) bevezetésének következtében új kérdések kerültek be az egyeztetési folyamatba.
Az új mezők:
- „Adóazonosító jel”: az automatikus egyeztetésnél ez az elsődleges adat.
-

„Szerződésszám”: a hallgató DH2 szerződésszáma, csak a DH2 fájlban kapjuk meg az értéket.

-

„Igényelt összeg”: a hallgató által a Diákhitel Központ felé leadott szerződésén szereplő igényelt
hitelösszeg, csak a DH2 fájl esetén kerül felöltésre a kérdés fájlban.

-

„Jogosult”: igaz/hamis értékkel a Diákhitel által küldött, kizárólag tájékoztató jellegű adat, hogy a
hallgató az xml generálás pillanatában jogosult- e diákhitelre.

A program és a DHK innentől kezdve a képzés FIR kódját használja a képzések egyeztetésekor. Ezért
fontos, hogy a FIR2 képzésterítés után ezek az adatok feltöltésre kerüljenek.
Az adategyeztetési eljárásba új adatok kerültek be az xml-be. Ezek a mezők csak oszlopszerkesztésben
kerülnek megjelenítésre.
- „Jogviszony megszűnésének oka”: a hallgatói jogviszony megszűnés oka, FIR-es kódtételek
alapján.
- „Nyelv”: a képzés nyelvének FIR-es kódja.
- „Telephely”: az adott képzéshez a FIR-ben telephelyként megjelölt képzési hely kódja.
A fenti adatok a válasz xml-be belekerülnek a válaszgenerálás során.

5.2.2. Válaszok készítése
A program a válaszban megismétli – kiegészíti a hallgató kérdésben szereplő természetes azonosítóit és a
hallgató képzésére vonatkozó adatokat. A hallgató azonosításakor a program az adóazonosítót tekinti
elsődleges adatnak.
Ha a képzésnek csak a neve szerepel a DHK által küldött xml-ben, akkor megfelelteti azt a Neptun-ban
szereplő képzésnévvel és kóddal, illetve ellenőrzi a hallgató adott képzésén az xml fejlécében szereplő
félévre vonatozó státuszát. A program figyel arra, hogy az adott hallgatónak, ha az xml-ben szereplő
képzésen nincs már státusza, akkor az intézményben más képzésen van-e aktív hallgatói jogviszonya.
A felületen lehetőség van az ellenőrzésre automatikusan illetve manuálisan, a felhasználó igénye szerint.
Érdemes először a kérdésekre az automatikus ellenőrzést lefuttatni, és csak azokat a sorokat ellenőrizni
manuálisan, amelyeket a program automatikusan nem tudott azonosítani (ismeretlen hallgató vagy képzés
esetén).
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5.2.3. Automatikus egyeztetés
A „Diákhitel kérelmek / Kérdések (276100)” menüponton nyomjuk meg az „Automatikus egyeztetés”
gombot. Ekkor a program rákérdez, hogy az egyeztetést csak a kijelölt sorokra (DHK kérdésekre)
kívánjuk-e elkészíteni. Ha nemleges választ adunk, a program a teljes állományra elvégzi az ellenőrzést.
Természetesen egyesével, vagy kijelölt csoportokban is lehet a kérdés file sorait automatikusan ellenőrizi.

Az automatikus ellenőrzés végén üzenetet kapunk, amely tartalmazza, hogy a hallgatókat illetve a hozzájuk
tartozó képzést mi alapján azonosította a program. Az azonosítás alapját számokkal jelezzük, a következők
szerint:
Hallgatóra vonatkozó azonosítás:
- 1 – nem sikerült azonosítani
1 – adóazonosító alapján
2 – Neptun kód alapján sikerült azonosítani
3 – egyező név és születési dátum alapján
4 – tartalmazott név és születési időpont alapján
Képzésre vonatkozó azonosítás:
- 1 – nem sikerült azonosítani a képzést
1 – képzéskód alapján
2 – egyező név alapján
3 – tartalmazott név alapján
4 – tartalmazott név első szava alapján
5 – nem sikerült azonosítani, így a hallgatóhoz tartozó első képzés került hozzárendelésre
Az egyeztetés után a számkódok oszlopszerkesztéssel kitehetők, tehát szűrni és keresni lehet rájuk.

Visszajelző üzenet
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Az automatikus egyeztetés annyiban változott, hogy ha a hallgatónak a jogiszonya megszűnt azon a
képzésen, vagy passzív, amely képzésre a DHK rákérdez, de van másik aktív képzése, akkor a program a
DHKEPZESCSAKADOTTKARALATT paraméter állásának megfelelően karon vagy intézményen belül,
akkor a program nem a 1 – Hallgatói jogviszony megszűnt vagy 2 – passzív státuszt adja vissza, hanem a
válaszkód üres marad, és a hibakód mezőbe Később (2) értéket tesz. Az automatikus válasz természetesen
felülírható manuálisan.

5.2.3.1. Fizetendő költségtérítés összege
A hallgató képzésének azonosítását követően a program a DK_2_KIIRASOSSZEGKEZZELTOLTHETO
paraméter N állasa esetén feltölti a hallgató adott képzésén, adott félévre szóló, „Költségtérítés” vagy
„Önköltség” típusú jogcímhez rendelt, aktív státuszú kiírásainak összegével a válasz fájlba kerülő,
„Fizetendő” mező értékét. A program figyel arra is, hogy a summa összegből kihagyja azokat az amúgy a
fenti feltételeknek megfelelő tételeket, amelyekhez befizető szervezetet rendelt a hallgató vagy az
ügyintéző, de csak akkor, ha a PU_CSAKBEFIZETOSZERVFIZETHET paraméter állása I.
Amennyiben a DK_2_KIIRASOSSZEGKEZZELTOLTHETO paraméter állása I, az ügyintéző kézzel
töltheti fel a „Fizetendő” mezőt. Ezt csak a pénzügyi modullal nem rendelkező intézményeink számára
javasoljuk, mert különben a további pénzügyes logikák sem érvényesülnek!
A válasz generálásakor a program a DK_2_VALASZGENERALAS paraméter állásától függően jár el a
hallgatók kiírásaival kapcsolatosan. A Diákhitel2 típusú kérdés kötegek esetén a „Diákhitel kérelmek
(276000)” menüponton a DK_2_VALASZGENERALAS paraméter 1, 2 állása esetén a
válaszgeneráláskor, amennyiben egy megosztandó tételhez számla tartozik, akkor a visszajelző üzenetben
megjelenítésre kerül a problémás tételre vonatkozóan a hallgató „Neptun kód”-ja, a kiírás „Egyedi
azonosító”-ja, a kiírás „Összeg”-e és a kapcsolódó „Számla sorszám”-a.
Értékei:
-

-

0: DK2 válasz esetén nem töltjük a szerződésszámot a kiírásba,
1: DK2 - "Bejelentkezett. A hallgató az aktuális félévre bejelentkezett. Megkezdi, illetve folytatja
tanulmányait." válasz esetén töltjük a hallgató kiírásába a szerződésszámot, a kisebb összegnek
megfelelően,
2: minden válasznál töltjük a szerződésszámot, akkor is, ha "to késöbb válaszol" státuszt küldünk
vissza.
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TO később válaszol

Mivel az intézményeknél előállhat az az eset, hogy a hallgatók kiírásainak összege még nem végleges, a
felületre kikerült egy „TO később válaszol” gomb is, amely a kijelölt tételekre vonatkozóan a „Később”
választ generálja, függetlenül attól, hogy a hallgatónak milyen tanulmányi státusza van az adott félévben.

5.2.4. Kézi egyeztetés
Kézi egyeztetésre leginkább akkor van szükség, ha az automatikus egyeztetés során a programnak nem
sikerül egyértelműen azonosítani a hallgatót vagy a hallgató képzését.
A kézi egyeztetést végezhetjük a „Manuális egyeztetés” fülön, illetve a „Kérdések-válaszok” fülön a
„Hallgató” és „Képzések” gombok segítségével.
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„Manuális egyeztetés” fül
A „Manuális egyeztetés” fülön a „Hallgató” és a „Képzés” gomb a „Szerkeszt” gomb megnyomása után
válik aktívvá. Ha a hallgatónak csak a képzését nem tudta a program automatikusan azonosítani, a
„Képzés” gombot használjuk, amely felhozza az adott hallgató összes képzését, és azok közül tudjuk
kiválasztani a megfelelőt. Segítségül a felületen megjelenítjük a kérdésben közölt adatokat.
Ha a hallgatót sem sikerült a programnak egyértelműen azonosítania, akkor is érdemes a „Képzés” gombot
használni, mert a program automatikus beteszi a hallgató vezetéknevét a keresés mezőbe, és így a legtöbb
esetben egy lépésben azonosíthatjuk a hallgatót és a képzést.
A „Hallgató” gomb megnyomásával csak a hallgató tudjuk azonosítani, természetes azonosítói alapján. A
program itt is elsődleges keresési feltételnek automatikusan beteszi a hallgató adóazonosítóját.
Téves választás esetén a hallgatót és a képzést is úgy tudjuk törölni, hogy megnyomjuk a „Hallgató”,
illetve a „Képzés” gombot, és ott az üres sorra állunk. Az „Ok” gomb megnyomása után törlődik a tévesen
kiválasztott adat.
Miután kiválasztottuk a megfelelő hallgató és képzés, az adatok bekerülnek a „Kérdések-válaszok” fülön a
válasz mezőkbe, és automatikusan töltődik a félévre vonatkozó státusz és a válasz típusa is. A képzésre
vonatkozó adatok a „Mentés” gomb megnyomásával válnak láthatóvá.
Ugyan ez a folyamat elvégezhető a „Kérdések-válaszok” fülön a „Hallgató” és a „Képzés” gombok
segítségével, a gombok ugyan úgy működnek, mint a „Manuális egyeztetés” fülön.
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Hallgató, képzés gombok

5.2.5. Válasz generálás
Miután befejeztük az adott állomány ellenőrzését, a „Diákhitel kérelmek (276000)” felületen kattintsunk a
„Válasz készítése” gombra. Ekkor a program az ellenőrzés alapján legenerálja a válasz xml-t úgy, hogy a
kérdés azonosítója (neve) után egy „v” betűt tesz a név végére. Az elkészített válasz xml bárhová
elmenthető, majd a DHK részére a megfelelő módon elküldhető.

5.3. A válaszban szereplő státuszok meghatározása
Státusz lehet:
1 – Hallgatói jogviszony megszűnt,
2 – passzív,
3 – aktív.
Nem töltjük a státuszt Ismeretlen (1) és Később (2) hibakód esetén.
A státusz mindig a hallgató DHK kérdésben szereplő képzésén az xml fejlécében meghatározott félévre
vonatkozó státusza.
Ha a DH kérdésben a képzés csak névvel szerepel, akkor a program azonos-hasonló nevű képzéseket keres
a hallgatónál, és több hasonló-azonos nevű képzés esetén a félévben aktív képzést tekinti elsődlegesnek.
A program megszűnt hallgatói jogviszony (1) választ akkor ad, ha a hallgató adott képzésén a státusz
megszűnt, diplomát szerzett, abszolvált, stb., illetve akkor, ha a hallgató képzés adatlapján kitöltötték a
Jogviszony megszűnése mezőt, és az korábbi dátum, mint az ellenőrzés dátuma. A jogviszony megszűnése
mező az elsődleges, tehát hiába aktív a hallgató státusza az adott félévben, ha a dátum korábbi az
ellenőrzés dátumánál, a DH válasz hallgató jogviszony megszűnt státusz lesz!
Amennyiben a Jogviszony megszűnése mező nincs kitöltve, a program a válaszban a Később (2) hibakódot
küldi vissza, megszűnt választ csak dátummal együtt generál.
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A megszűnés dátumát a felületen töltjük a várható befejezés dátumával, de a válasz xml-be csak akkor
kerül be, ha a jogviszony ténylegesen megszűnt.
Fontos kiemelni, hogy a továbbiakban a státusz ellenőrzés nem a félév státusz mezője, hanem a státusz2
mező alapján történik.

5.4. Hibakódok
0 - vagyis nincs hibakód, ha a hallgató és képzése egyértelműen azonosítható volt, és a hallgató státusza
aktív, passzív, vagy jogviszonya megszűnt.
1 - vagyis Ismeretlen hibakódot küldünk, ha a hallgatót vagy a hallgató képzését az egyeztetés során nem
sikerült azonosítani.
2 - vagyis Később hibakód kerül a válasz xml-be abban az esetben, ha a hallgató státusza még nem
meghatározott az adott félévben, vagy ha a hallgató jogviszonya megszűnt, de nincs kitöltve a megszűnés
dátuma.

5.5. Képzés keresésének megkönnyítése (Diákhitel képzésnévszinonimák (12050) felület)
Automatikus ellenőrzés esetén a képzés kiválasztása elsődlegesen a képzésnek a Neptun-ban található
Képzés FIR kódja alapján történik.
Mivel erre csak abban az esetben van mód, ha már korábban érkezett kérdés az adott hallgatónak az adott
képzésére vonatkozóan, és a válasz file-ban az intézmény már megadta ezt a kódot, így nagyon sok esetben
csak név alapján tudjuk a képzéseket azonosítani. Sajnos a hallgatók gyakran a DHK-nak nem a képzés
pontos, Neptun rendszerben szereplő nevét adják meg a szerződésben, így nehezebb automatikusan
azonosítani a képzéseket.
Ezt a folyamatot könnyíti meg a „Szervezeti egységek / Diákhitel képzésnév-szinonímák” menüpont. Itt
lehetőség nyílik a DH kérdésben gyakran szereplő képzésnevet megfeleltetni a Neptunban szereplő
képzésnévvel.
Válasszuk ki a szervezeti egységet, és a „Szervezeti egységek / Diákhitel képzésnév-szinonímák (12050)”
felületen a „Hozzáad” gomb megnyomása után a Diákhiteltől érkező képzésnév mezőbe írjuk be a
hallgatók által a DHK-nak gyakran megadott képzésnevet, majd a „Neptunbeli megfelelő” mezőnél vigyük
fel a Neptun-ban megtalálható képzésnevet, vagy a képzés nevének egy részét, amely alapján az
automatikus képzésazonosítás lefut. A „Diákhiteltől érkező képzésnév” mezőbe is elég csak egy kereső
kifejezést beírni, ha a továbbiakban ez alapján is beazonosítható lesz a képzés. Például fent megadjuk a
mérnök informatikus kereső kifejezést – lent beírjuk, hogy műszaki informatika, ebben az esetben a
program, amennyiben a DH-tól a mérnök informatikus képzésnév érkezik, automatikusan a műszaki
informatika képzésnévre futtatja le az ellenőrzést.
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