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Kedves Hallgatótársaink! 

 

Az alábbiakban a Neptun legfontosabb funkcióit ismerhetitek meg. A Neptun kódotokat és 

jelszavatokat, amivel be tudtok lépni a rendszerbe, a felvétel után elektronikus módon kapjátok 

meg. A Neptun az a rendszer, amelyen keresztül folyik a hallgatók tanulmányi ügyeinek (jegyek 

rögzítése, tárgyfelvétel, vizsgajelentkezés, kiírt tételek rendezése stb.) intézése mind a 

hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az Egyetem hivatalainak a részéről. 

A Neptun felületét két részre bonthatjuk: 

1. A „Tanulmányi rendszer” felülete, ahol a már említett legalapvetőbb feladatokat lehet 

elvégezni. 

2. A „Neptun Meet Street” felülete, ahol a hallgatók által az adott félévre felvett kurzusok 

oktatói által feltöltött anyagok (követelmény, szakirodalom, előadásdiák stb.) 

találhatóak. 

A tárgyfelvétel, a félév aktívvá tétele, valamint a kiírt tételek befizetése kiemelten fontos, ezért 

annak menetét külön-külön dokumentumokban mutatjuk be számotokra. 

Lássuk, hogyan működik a Neptun tanulmányi rendszerének felülete: 

1. Saját adatok menüpont: 

 A belépés után az alábbi oldal fogad benneteket, ahol a beérkező üzeneteiteket 

láthatjátok először.  A Neptun rendszerében szoktak az oktatók, a Tanulmányi 

Hivatal a legfontosabb információkról üzenetet küldeni számotokra, valamint ha 

jegyet írtak be, arról is érkezik üzenet formájában értesítés. 
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 A „Saját adatok” menüponton belül megtalálhatóak személyes adataitok, 

elérhetőségetek, valamint a Neptunhoz tartozó jelszavatokat is itt tudjátok 

megváltoztatni. Az adataitok, amelyeket megadtatok a felvételi eljárás során, 

valószínűleg automatikusan beillesztésre kerülnek. Az „Elérhetőségek” 

almenüponton belül ellenőrizzétek, hogy jó e-mail cím került rögzítésre. 

Amennyiben változtatni szeretnétek, azt is megtehetitek. 

 

 

 E-mail cím módosítása: „Elérhetőségek” almenüpont, majd az e-mail cím 

mellett „+” jelre kattintás után „Módosítás”. 
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 Az az alábbi felületen tudjátok beírni az új e-mail címet: 

 

 

 

 

 Jelszó megváltoztatása „Saját adatok” menüpont, „Beállítások” almenüpont 

alatt: 
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2. Tanulmányok menüpont: 

 A tárgyak felvétele után a „Tanulmányok” menüpont „Órarend” almenüpont 

alatt az alábbi felület jelenik meg, így tájékozódhattok az órarendetekben, ahol 

az időpont és a helyszín is megjelenik. 

 

 A tanulmányaitok során egy adott félév lezárása után a „Tanulmányi átlagok” 

almenüpont alatt megtalálhatjátok a különböző átlagaitokat. 

 A „Leckekönyv” almenüpont alatt a különböző félévek során felvett tárgyak 

teljesítését láthatjátok. A teljesített tárgyak mellett egy zöld pipa található, 

továbbá itt az is fel van tüntetve, ha valamiből először egy vizsgaidőszakon belül 

elégtelen érdemjegyet szereztetek, de utóvizsgán sikerült javítani. 
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3. Tárgyak menüpont: 

 A „Felvett tárgyak” és „Felvett kurzusok” almenüpontok ugyanazt a szerepet 

töltik be: kilistázzák, hogy egy adott félévben milyen tárgyakat vettetek fel. A 

„Felvett kurzusok” almenüpontban azt is megtekinthetitek, hogy a tárgyfelvétel 

időszakának során a rangsorban hányadik helyen álltok, és maximum mennyien 

kerülhetnek be az adott tárgyra. 
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A „Vizsgák” menüpontról a vizsgajelentkezés előtt fogunk a vizsgajelentkezéssel együtt 

tájékoztatást adni. 

A „Pénzügyek” menüpont legfontosabb funkcióiról – ahogy már írtuk korábban – külön 

tájékoztatóban olvashattok. 

 

4. Ügyintézés menüpont:  

 A menüponton belül található Beiratkozás/Bejelentkezés almenüponton 

keresztül történő regisztrálás/félév aktívvá tételéről külön tájékoztatóban 

találhattok információkat. 

 A menüponton belül a két legfontosabb alpont a „Diákigazolvány igénylés”, 

valamint a „Diákhitel igénylés”, amelyek ügyintézését innen a Neptun 

felületéről el tudjátok indítani.  

 

Lássuk a Neptun Meet Street felületének működését: 

 Belépés után a megjelenő felület bal felső sarkában található a Neptun Meet 

Street kiírás, arra kattintva tudtok átváltani a Neptun Meet Street oldalára. 
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 Miután átkerültetek a Neptun Meet Street felületére bal felső sarokban a 

„Virtuális tér” menüpont „Virtuális terek” almenüpontra kattintva tudjátok azt a 

felületet megjeleníteni, ahol a különböző órák feltöltött anyagai találhatóak. 

 

 A „virtuális tér neve” üres helyre a tárgy nevét beírva (ez esetben közigazgatási 

jog) tudtok rákeresni a tárgyakhoz feltöltött dokumentumokra, ami után a 

rendszer kilistázza az ilyen nevű tárgyakat, ahol a „Dokumentumok”-ra 

kattintva találjátok meg a feltöltött fájlokat. 
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 A dokumentumok listázva: 

 

 

Kérdés esetén forduljatok bizalommal a Hallgatói Önkormányzathoz a 

golyalab@ajkhok.elte.hu címen, később pedig mentoraitokhoz!  
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