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Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj
Technikai Információk Hallgatók részére

A kedvezmény ideje és ára:
5.000 Ft/félév (Őszi: szeptember 01-január 31., Tavaszi: február 01-június 30.), a nyári
időszakra (július 01-augusztus 31.) 2.000 Ft-ért meghosszabbítható a tagság azoknak, akik az
előző félévben tagjai voltak az Életmódfejlesztési Klubnak, bérletüket megváltották.
A vásárlást a Neptun rendszerben a kiírt tétel teljesítésével tudjátok megtenni az alábbiakban
leírt tájékoztató alapján:
A klubtagságot a Neptunon kiírt tétel teljesítésével aktiválhatod, a jogosultság az UniPass
kártyán jelenik meg. A tagság legkésőbb, a tétel teljesítését követő naptól lesz érvényes.
Az összeg minden aktív félévben kiírásra kerül, de a befizetése nem kötelező. A
Neptunon nyilatkoznod kell, hogy igénybe akarod-e venni a díjhoz kapcsolódó
kedvezményeket, vagy sem. (Nemleges nyilatkozat esetén a kiírt tétel automatikusan törölt
státuszba kerül.) Ennek menete a következő:
A tétel kiírásáról – bármilyen más fizetendő tételhez hasonlóan – rendszerüzenetet
kapsz. Az Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj kiírása esetén a Neptunba belépve
megjelenik egy felugró ablak: „Önnek olyan kiírt tétele van, amiről lehetősége van
nyilatkozatot tenni”. Ez az üzenet mindaddig megjelenik a belépéskor, amíg nem nyilatkozol.
(Nem kötelező azonnal nyilatkozni. Ha a felugró ablakot bezárod, vagy Vissza gombot
nyomsz, akkor is nyilatkozhatsz később a Pénzügyek/Pénzügyi nyilatkozat menüben, vagy
újabb Neptun belépéskor.)
A felugró ablakban a „Pénzügyi nyilatkozat tétel” linkre kattintva közvetlenül a
Pénzügyek/Pénzügyi nyilatkozat menübe jutsz. Itt a Nem nyilatkozott státuszú tétel
melletti + jelre klikkelve nyilatkozhatsz a kiírt tételről: elfogadod vagy elutasítod.
1.

Elutasítás esetén a tétel automatikusan törölt státuszt kap, nem leszel jogosult a
kedvezményekre.
1.1. Ha később meggondolod magad, újra ki kell írnod magadnak a tételt:
Pénzügyek/Befizetés menüben kattints a Tétel kiírás gombra,
válaszd ki a fizetési jogcímet: Szolgáltatás jogcím,
állítsd be az aktuális félévet (most: 2017/18/1),
válaszd ki a szolgáltatás típusát: Életmódfejlesztési díj / sport and health services fee,
kattints a Tétel létrehozása gombra.
Ezután meg kell ismételned a fentiek szerinti nyilatkozattételt.
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2.

Elfogadás esetén két lehetőség van:
2.1. Ha nem részesültél rendszeres szociális ösztöndíjban a mostani vagy az előző
félévben, akkor megjelenik egy üzenet: „Ön a befizetést követően az
Életmódfejlesztési Klub tagja lesz!”
Kattints a Befizetés gombra, amely a Pénzügyek/Befizetés menüre irányít. Itt
befizetheted a díjat a más tételeknél megszokott módon. Ezzel jogosulttá válsz a
kedvezményekre.
Az elfogadó nyilatkozatot követően bármikor befizetheted a tételt a
Pénzügyek/Befizetés menüben.
Ha nem fizeted be a tételt, az a következő félév elején központilag törölve lesz.
2.2. Ha részesültél rendszeres szociális ösztöndíjban (azaz teljesített szociális
ösztöndíj tételed van a Neptunban a mostani vagy az előző félévre), akkor
megjelenik, hogy „Ön elfogadta az Életmódfejlesztési Klub tagságot, szociális
helyzete miatt a díj befizetése nélkül jogosult a kedvezményekre.” Ekkor díj
befizetése nélkül jogosulttá válsz a kedvezmények igénybe vételére. A tétel egy
napon belül automatikusan törölt státuszt kap. Fontos, hogy a szociális ösztöndíjban
részesülő hallgatók is csak akkor vehetik igénybe a kedvezményeket, ha elfogadó
nyilatkozatot tettek. Ha tudod, hogy később kapsz majd rendszeres szociális
ösztöndíjat, akkor is tegyél elfogadó nyilatkozatot. Ekkor a tételt nem kell
befizetned, hanem amikor ténylegesen megkapod az ösztöndíjat, automatikusan
jogosulttá fogsz válni a kedvezményekre.

Fontos még:
A befizetett Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj visszafizetésére nincs lehetőség.
A be nem fizetett díj a vizsgajelentkezést, tárgyfelvételt, féléves regisztrációt nem
akadályozza.
Az Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj nem teljesíthető diákhitelből.

