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ONLINE KÁRTYAIGÉNYLÉS MENETE 

 

Kedves Hallgató! 

 

Első hallgatói kártya igénylése elektronikusan a kartyaigenyles.sze.hu a honlapon keresztül 

kezdeményezhető.  

A kártya egyszeri készítési díja 1200 Ft, melyet a Neptun pénzügyi rendszerén keresztül kell 

kiegyenlíteni. A befizetendő tétel a kártya átvétele után központilag kerül kiírásra. A hallgatói 

kártya a teljes hallgatói jogviszonyra érvényes, és biztosítja a különböző szolgáltatások 

elérhetőségét. 

 

A következőkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudod az online kártyaigénylést 

véghezvinni. 

 

 

A felület kezdőoldalán a „HA ELŐSZÖR JÁRSZ ITT” címszóra kell kattintani. 

http://kartyaigenyles.sze.hu/hallgato/
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Itt a gólyalevélben megadott neptunkóddal lehet belépni. Először meg kell adni a 

neptunkódot, valamint a neptun rendszerben szereplő e-mailcímet. 

 

 

A megadott címre érkezik egy aktiváló link. 

„Kedves Hallgató! 

 

A kartyaigenyles.sze.hu oldalhoz új jelszót kértél, a folytatáshoz kattints az 

alábbi linkre: 

 

http://kartyaigenyles.sze.hu/aktival.php?n=FX3G0A&k=b80a6577fc7812a64f

2a063a52fa5fd3 

 

(A kód 4 órán át érvényes.)” 

  

http://kartyaigenyles.sze.hu/
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Az aktiváló linkre kattintva ismét meg kell adni a neptunkódot, és az új jelszót. 

 

Belépés után a hiányzó személyes adatokat ki kell tölteni – értelem szerűen. A neptunkód 

alapján a rendszer be tud helyettesíteni néhány megadott adatot. 
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Ezt követően egy igazolványkép minőségű fényképet kell csatolni. A képnél az alábbi formai 

és tartalmi követelményeket kérjük betartani: 
 

 jpg kiterjesztésű képet szükséges feltölteni, a kép neve legyen a neptunkód, 

 lehetőleg 900x1080 felbontás, nagyobb lehet, kisebb nem, 

 igazolványkép minőségű, előre néző, fehér, homogén háttér előtt készített színes képet 

kérünk megadni. 
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A rendszerben meg kell vágni a megfelelő méretre a képet. 
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Majd utolsó lépésként következik az igénylés véglegesítése. 

 

Ha a kollégák megfelelőnek találtak minden szükséges adatot és képet, akkor egy e-mailben 

értesítést fogsz kapni, ha elkészült a kártyád. 

Más esetben korrekcióra való felhívást küldenek munkatársaink. 

 

 

 

A hallgató kártyáról még több információt a 

http://kartya.sze.hu/ oldalon olvashatsz. 

 

 

http://kartya.sze.hu/

