
Új információk és e-learning tananyag a Neptun 
tanulmányi rendszer bevezetéséről - 2017.október 
20. 
 
Kedves Hallgatóink! 
 
Mint arról már biztosan értesült, novemberben a METU áttér az ETR tanulmányi rendszerről a 
Neptunra. 
 
A legfontosabb kérdéseket érinti a következő linken http://www.metropolitan.hu/ugyintezek elérhető 
GYIK mappa, néhány pontra azonban fel szeretnénk hívni a figyelmét:  
 
 
Milyen ütemezésben zajlik az átállás? 
 
Az ETR és a Modulo rendszerek 2017. október 31-én leállnak, a Neptun terveink szerint 2017. 
november 15-én indul. A köztes időszakban egyik tanulmányi rendszer, valamint a Modulo sem lesz 
elérhető. Ezzel kapcsolatosan türelmet és megértést kérünk! 
 
Mely rendszereket érinti az átállás? 
 
Az ETR és a Modulo rendszerek kerülnek kivezetésre, de a CooSpace továbbra is megmarad. 
A CooSpace-t tehát nem érinti a változás, a benne szereplő, kurzusokhoz tartozó információk, 
tananyagok változatlanul elérhetőek lesznek az adatok átemelésének időszakában, azaz október 31. 
és november 15. között. 
 
Hallgatóink hogyan fogják megtanulni a Neptun használatát, milyen oktatások lesznek? 
 
A Neptun működési elve több szempontból eltér az ETR-ben megszokottaktól, más a Hallgatói 
Információ felülete. Az új rendszerismeret elsajátításához és használatához elektronikus 
tananyagokat, tájékoztató előadásokat biztosítunk majd. 
A Neptun hallgatói felület általános funkciókit megismerheti az alábbi linkre kattintva: 
 
Neptun Hallgatói webes felület - Általános funkciók - 2017. v1 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/835bdb89-ff86-3b41-a322-
b9370ddf9771/index.html 
 
 
Meddig tudok kérdést beadni a Moduloban? 
 
A válaszadás biztosítása érdekében 2017. október 30-ig lesz lehetősége Modulos kérdés beadására. 
Ezt követően a Modulo kivezetésével, az írásbeli kommunikációra új megoldást biztosítunk az 
átmeneti időszakban. Erről a következő tájékoztatóban küldünk majd értesítést. 
 
Ki kell-e nyomtatnom, mentenem ETR-ből az adataimat? 
 
Egyértelműen nem! A hallgatóknak az adatok lementésével nincs teendője. Fölösleges a hitelesített 
törzslapot kikérni, ugyanis a felhasználók a jövőben is hozzáférnek majd minden ETR-ben szereplő 
adatukhoz, kurzusteljesítésükhöz és az egyéb tájékoztató anyagokhoz. 
 
Hogyan tudom majd felkeresni a Hallgatói Információs Központot ebben az időszakban? 
 
A Hallgatói Információs Központ, valamint a Rózsa utcai és hódmezővásárhelyi Hallgatói Információs 
Pontok elérhetősége az alábbiak szerint alakul.  
 
Személyes ügyfélfogadási idő: 
 

http://www.metropolitan.hu/ugyintezek
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-februar/etr-rol-neptunra-valt
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-februar/etr-rol-neptunra-valt
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/835bdb89-ff86-3b41-a322-b9370ddf9771/index.html
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/835bdb89-ff86-3b41-a322-b9370ddf9771/index.html


2017. október 30-31. 
H-K: 10:00-15:00 (változatlan) 
 
2017. november 1. 
Sze: ZÁRVA (ünnepnap) 
 
2017. november 2-3. 
Cs-P: ZÁRVA (szakmai továbbképzés) 
 
2017. november 4. – CSAK A NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTI CAMPUSON 
Szo: 8:00-13:00 (változatlan) 
 
2017. november 6-10. (őszi szünet) 
H-P: 10:00-15:00 (változatlan) 
Szo: 8:00-13:00 (változatlan) 
 
 
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása: 
 
2017. október 30-31. 
H-K: 8:00-17:00 (változatlan) 
 
2017. november 1. 
Sze: ZÁRVA (ünnepnap) 
 
2017. november 2-3. 
Cs-P: ZÁRVA (szakmai továbbképzés) 
 
2017. november 6-10. (őszi szünet) 
H-P: 8:00-17:00 (változatlan) 

 
Kérjük, ügyeinek intézését a fentiek figyelembevételével tervezze! 
 
Milyen ügyeket tudok majd intézni az átállás alatt? 
 
DIÁKIGAZOLVÁNY: diákigazolvány matricáját átveheti, ideiglenes diákigazolványát 
meghosszabbíthatja, valamint új diákigazolványát átveheti az átállási időszakban, új diákigazolvány 
igénylés indítására október 21-ig van lehetősége, illetve ezt követőn a Neptun indulása után lesz 
lehetősége. 
 
HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS: új igazolást az átállási időszakban nem tudunk majd kiállítani, 
ezért javasoljuk, hogy még a leállás előtt igényelje meg és vegye át igazolását. 
 
TÖRZSLAP, KREDITIGAZOLÁS: az átállási időszakban törzslap vagy kreditigazolás kiállítására nem 
lesz lehetőség, ha ilyen típusú dokumentumra van szüksége, még a leállás előtt keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat. 
 
ABSZOLUTÓRIUM IGAZOLÁS, ZÁRÓVIZSGA IGAZOLÁS: új igazolás az átállási időszakban nem 
tudunk majd kiállítani, ha ilyen típusú dokumentumra van szüksége, még a leállás előtt keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat.  
 
OKLEVÉL: az átállási időszakban csak az előre kiállított okleveleket lehet átvenni, új oklevél 
kiállítására csak a Neptun indulása után lesz lehetőség. 
 
SZAKDOLGOZAT: szakdolgozatát az átállási időszakban is leadhatja a Szakdolgozat leadási 
tájékoztatóban meghatározott feltételek alapján. 
 
DIÁKHITEL: az átállási időszakban diákhitel szerződéskötésre a Diákhitel Központban vagy a 
Diákhitel Direkt felületen lesz lehetősége, a Neptun indulása után intézményünkbe is megkötheti 
szerződését. 



 
 
Hogyan érinti a vizsgajelentkezést az átállás? 
 
A hallgatók novemberben már a Neptun rendszerben tudnak vizsgára jelentkezni. A vizsgaidőszakhoz 
kapcsolódó tájékoztatóban további információkat, hasznos részleteket küldünk majd.   
 
Bankkártyás (online) fizetésre a Neptunban is lesz lehetőség? Nyomon követhetőek lesznek a 
befizetések az átállást követően is? 
 
A bankkártyás (online) fizetési lehetőség a Neptunban is megmarad. Az átállási időszakban történő 
befizetések megérkeznek az egyetem számlájára, de a feldolgozást csak az átállást követően tudjuk 
megkezdeni. Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes tandíj befizetésének határideje 2017. október 20.  
A zökkenőmentes vizsgajelentkezés érdekében 2017. október 27-ig lesz lehetősége további 
befizetésekre, amelynek lekönyvelését az ETR-ben is nyomon követheti. 
 
 
Milyen címen lehet majd elérni a rendszert? Változnak-e az EHA kódok? 
 
Az egyetemi honlapról lehet majd elérni a rendszert, ugyanúgy, mint az ETR-t. Belépésnél a 
jelenlegivel megegyező felhasználó nevet és jelszót kell használni, az EHA kódok nem változnak. 
 
 
Hogyan fognak Hallgatóink értesülni arról, hogy mi változik a Neptun bevezetésével? 
 
A későbbiekben - még a Neptun rendszerre történő átállás előtt – tájékoztatást fogunk adni arról, hogy 
mikor, mi történik az átállással kapcsolatosan és Hallgatóinknak milyen érintettsége lesz.  
 
 
 
Kérjük, hogy az átállással kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon bizalommal a Hallgatói 
Információs Központ munkatársaihoz! 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Hallgatói Információs Központ 
 


