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Köszöntés
Tisztelt Hallgató!
Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez, örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetem
hallgatói között!
Tanulmányai sikeres megkezdéséhez kérjük sajátítsa el a Neptun rendszer használatát,
melyhez segítséget nyújtanak o ezen dokumentum további fejezetei, o az Egyetemi
Tanulmányi Központ honlapja : http://etk.uni-sopron.hu o a hallgatói web kezdőoldal
( https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato ) Friss hírek, és információs felületen
közzétett információk.
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„A” Neptunról
A Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer - továbbiakban Neptun - feladata
minden, a jogszabályok ( különösen a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, és
annak végrehajtásáról rendelkező 87/2015. Korm. rendelet ) , szabályzatok (különösen a
Soproni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata –SZMSZ. III ) által előírt személyes és
tanulmányi adatok nyilvántartása, a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységek
támogatása.
A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják intézni a beiratkozástól egészen az oklevél
megszerzéséig terjedő tanulmányi adminisztrációs és pénzügyeiket (pl. az önköltség
befizetését - ha a gyűjtőszámlájukon van elegendő fedezet, beiratkozást, regisztrációt, tárgyés kurzusfelvétellel a saját órarendjük elkészítését, tanulmányi információk megtekintését tanulmányi előrehaladásukat, a képzés, mintatanterv, tantárgyak teljesítését, vizsgára
jelentkezést, elektronikus kérvények benyújtásával személyes megjelenés nélkül lehet
ügyeket intézni.)
Megemlítjük, hogy a hallgatói webes Neptun hozzáférést biztosító programon kívül léteznek
más felhasználói célcsoportok részére kialakított Neptun felhasználói kliens programok is.
Más, a hallgatói webtől eltérő felületeken dolgoznak az oktatók, a vezetők, a tanulmányi
adminisztrációval, a Neptun pénzügyekkel, statisztikai adatszolgáltatással,
órarendszerkesztéssel, teremkezeléssel, és egyéb kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó
munkatársak.

Belépés a Soproni Egyetem hallgatói Neptun rendszerébe: https://neptun3r.unisopron.hu/hallgato linken lehetséges.
A rendszer az erőforrásokat elosztja a hallgatók részére rendelkezésre álló szerverek között.
A belépő képernyő felépítésének, a belépéshez szükséges azonosító/jelszó páros leírását az
1. ábra szemlélteti:
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1. ábra

Jelszó változtatás
A belépést követően a jelszót meg kell változtatni!
Kezdetben a program felajánlja, a későbbiekben azonban bármikor megváltoztatható.
Saját adatok -> Beállítások menüpont, jelszó változtatása belső tabulátorfülre lépéskor, a
régi és az új jelszó megadásával. A változás mentését „Jelszó változtatása” gombbal lehet
menteni (2. ábra)

2. ábra
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Adatellenőrzés, személyes adatok, elérhetőségek
Saját adatok menü-> „Személyes adatok” menüponton kérjük ellenőrizze, hogy az
adatok a valóságnak megfelelőek-e. Szintén a „Személyes adatok” menüponton tudja
megtekinteni az előképzettségét (Képzettségek), elérhetőségeit, cím, e-mail cím,
telefonszám.
Fontos, hogy az adó azonosító jel és a TAJ szám is rögzítve legyen!

3. ábra

Adatmódosítás
Adóazonosító jel, TAJ szám felvitele: 1. Saját adatok-> 2. Személyes adatok menüpont-> 3.
Műveletek: Adatmódosítás -> módosítás felvitelét követően 4. Módosítás elküldése gomb.
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4. ábra

Bankszámlaszám beállítása
Új bankszámlaszám megadása:
Pénzügyek 1. ->Beállítások 2. menüpont-> Új bankszámlaszám gomb 3. -> Bankszámlaszám
beírása 4. -> Mentés 5.
Bankszámlaszám módosítás
Pénzügyek 1. ->Beállítások 2. menüpont-> Sor végi plusz jel 6. -> Módosítás 7. ->
bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

5

5. ábra
Kérjük, ha egyéb adataiban eltérést talál jelezze tanulmányi ügyintézőjének

Az Ön tanulmányi ügyintézője

6. ábra
A tanulmányi ügyintézők elérhetősége a honlapon:
http://etk.nyme.plugin.hu/content/index/id/1488

Beiratkozás/regisztráció előfeltétele
A hallgató köteles az intézményi beiratkozáskor az első félévben a kar tanulmányi
rendjében meghatározott időpontban beiratkozni, minden további félévben pedig
bejelentkezni.
A hallgatói jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a személyes beiratkozás, és a
Neptun rendszerben történő beiratkozás is megtörténjen.
A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen
olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját
megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).
A befizetendő tétleket a Neptun rendszerben a
Pénzügyek->Befizetés menüponton lehetséges megtekinteni, és befizetni (7. ábra).
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7. ábra
Félév kiválasztás, és az aktív státusz kiválasztás, majd Listázás gomb alkalmazása (8.
ábra).

8. ábra
Befizetni, Neptunban a kiírt tételt teljesítetté tenni, befizetést elvégezni, akkor lehet
ha van a hallgató gyűjtőszámláján elegendő fedezet.
A gyűjtőszámlára utalást a fizetendő tétel fizetési határideje előtt legalább 2-3 nappal
el kell végezni, annak érdekében, hogy a Neptun rendszerben megjelenjen az összeg!
A gyűjtőszámlára utalás és a Neptun befizetés módjáról az Egyetemi Tanulmányi
Központ honlapján a Hallgatóknak->Hallgatói pénzügyek menüponton, a
„Gyűjtőszámlás befizetés módja” felületen elérhető dokumentációban olvashat
(http://etk.uni-sopron.hu/images/documents/tajekoztatas_gyujtoszamlarol_20200824.pdf).
Szintén az ETK honlapján talál részletes információt az önköltség befizetés részletes
szabályairól és egyéb a befizetésekkel kapcsolatos tudnivalókról is.
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Az önköltség befizetés részletes szabályairól, időpontokról a Neptun hallgatói web
kezdőoldalán is tájékoztatjuk (belépés előtt megtekinthető) 5. ábra

9. ábra

10. ábra

Beiratkozás a Neptun rendszerben
A „beiratkozás” fogalom két különálló, mégis egymással szorosan összefüggő tevékenyéget
takar, mindkettő szükséges a tanulmányok megkezdéséhez!

a. Beiratkozás/bejelentkezés
Ügyintézés -> Beiratkozás/bejelentkezés ->félév kiválasztása-> sor végi plusz jel ->
beiratkozás gomb -> státusz választás -> Nyilatkozom gomb
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A felvett hallgató első félévben beiratkozik, a további félévekben bejelentkezik. A
folyamat ugyanaz. Beiratkozni, vagy bejelentkezni csak akkor lehetséges, ha a
képzésen beiratkozási és bejelentkezési időszak van! Fontos, hogy a hallgatónak az a
féléve, amelyre beiratkozni/beiratkozni szeretne „aktuális félév” legyen. Az
Információ-> Időszakok menüpont alatt megjeleníthetők az időszakok.
Ameddig nem történik regisztráció az adott félévre, akkor a „Státusz” oszlopban az
„Új” felirat jelenik meg.

A beiratkozási kérelmet a tanulmányi ügyintézőnek el kell fogadnia, a beiratkozás
státusza ekkor válik Elfogadva státuszúvá.
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b.
Beiratkozási lap nyomtatása
Ügyintézés-> Kérvények-> ETK-TE-002-Beiratkozási lap [Registration sheet]+ jel,Kiválaszt
gomb, Következő kérvény leadása , a személyes beiratkozásra hozza magával kinyomtatva!
A rendszerben található adatok felhasználásával megjeleníti a beiratkozási lapot.

A plusz jel után a kérvényt megnyitva lehetséges választani az a kérvény kitöltésénél a
személyes vagy az online beiratkozás között:

„A beiratkozás ügyintézésének módja:
Személyes megjelenés
Elektronikus úton (online). Ebben az esetben a kérvényhez dokumentumokat töltök fel a Neptun
rendszerbe.”
A módot kiválasztva a kérvényt leadható, a szükséges dokumentumok csatolhatóak.

c. Képzési szerződés nyomtatása önköltséges finanszírozású képzésűeknek
Információk -> Általános nyomtatványok -> „Képzési szerződés – felvett hallgató” sor végi +
jel, Nyomtatás 2 példányban, a személyes beiratkozásra hozza magával!
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Kérvények a hallgatói web-en

8. ábra

Az önköltségek befizetéséhez kapcsolódó kérvények
Szintén ezen a felületen érhetők el.

9. ábra
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